
BRAND NEW MAGAZINE 1

#14
WINTER 2020

L U X U R Y  O F  L I F E

PERNILLE LA LAU

Energieke duizendpoot

SKIN+SURGERY

Niet zomaar een
cosmetisch kliniek

MAIKE MEIJER

Schrijft bestseller



BRAND NEW MAGAZINE 32 BRAND NEW MAGAZINE



BRAND NEW MAGAZINE 54 BRAND NEW MAGAZINE

BOREK parasols |  outdoor furniture is  verkr i jgbaar bi j  de volgende exter ieuradviseurs:

NL: Amsterdam, Dacks + 31 20 697 5287, Baarn, Nijhof + 31 35 548 6382, Barneveld, Hora + 31 342 424 545, Gorinchem, Next Outdoor, + 31 
183 21 80 08, Grou, Werpsterhoeke + 31 566 620 540, Heinkenszand, Palladio buitenmeubelen + 31 113 215 838, Hollandscheveld, Lammert 
Kroesen + 31 528 343 427, Laren, Kerkhof + 31 35 539 5302, Leusden, Eurofleur + 31 33 434 7878, Mariahout, Martens + 31 499 421 717, 
Oisterwijk, Bogarden buitenmeubilair + 31 13 521 6464, Rijnsburg, Den Haan + 31 71 402 1301, Sluis, De Potterie + 31 117 462 461, Uddel, 
Fonteyn + 31 577 456 040, Zevenaar, Vivaldi XL Garden & Living + 31 316 340 240, Zonnemaire, Paauwe Interieur + 31 111 401 318 
BE: Bonheiden, VB Center + 32 15 51 17 01, Heist-op-den-berg, Decomundo + 32 15 22 01 22,  + 32 36 51 70 11, Turnhout, Hanolux + 32 14 41 76 74

BOR 200201 15 BOREK 2/1 Hybrid Brandnew.indd   1BOR 200201 15 BOREK 2/1 Hybrid Brandnew.indd   1 07-02-20   15:2107-02-20   15:21

Bedri j fsweg 7 |  Oisterwi jk |  The Netherlands |  T  +31 (0)13 528 88 66 |  E  mai l@borek.eu

ORIGINAL DUTCH DESIGN SINCE 1977

BOR 200201 15 BOREK 2/1 Hybrid Brandnew.indd   2BOR 200201 15 BOREK 2/1 Hybrid Brandnew.indd   2 07-02-20   15:2307-02-20   15:23



BRAND NEW MAGAZINE 76 BRAND NEW MAGAZINE

VAN HOYTEMASTRAAT 75  |  DEN HAAG  |  ORDER@SLAGERIJVANDERZALM.NL  |  070-3246427

Wij bezorgen bij u thuis! 
In Den Haag, Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam

Geef zo snel mogelijk uw bestelling op in verband met de extreme drukte 

#14
WINTER 2020
BRAND NEW MAGAZINE

Uitgever
Marjolein Entrop 

Redactie
Mariska Brook

Fotografie
Mirjam Lems

Medewerkers
Olivier van Langeveld

Vormgeving
The Dare Company

Drukkerij
PreVision

Oplage
30.000 ex.

Adverteren?
Bel Marjolein Entrop
06 - 51836051 / 010 - 5118705

Verspreiding
Via toonaangevende winkels, hotels, 
restaurants, wellnesscentra, golfbanen ed

Adres
Veluwemeerplantsoen 59
2652 JD  Berkel en Rodenrijs
marjolein@brandnewmagazine.nl
info@brandnewmagazine.nl
www.brandnewmagazine.nl

© Brand New Magazine 2020
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Op het moment dat ik mijn voorwoord schrijf, is nog niet bekend hoe we de feestdagen door 
mogen brengen. Hopelijk kunnen we dit rare jaar, op welke manier dan ook, met onze gelief-
den feestelijk afsluiten. Wat ik wel weet, is dat we alle mooie lokale bedrijven en merken moeten 
blijven steunen. Wij vinden het nog steeds heel fijn om te horen en te lezen dat Brand New Ma-
gazine voor wat afleiding, zowel print als online, zorgt. En daar gaan wij dankzij deze mooie 
ondernemers en jullie, onze lezers, graag mee door. 

De Zuid-Hollandse ondernemers, winkels en bedrijven in ons magazine houden, ondanks alle 
maatregelen, hun hoofd boven water en gaan vol enthousiasme door. Dus steun ze: ga (conform 
de RIVM maatregelen) langs, bestel via hun site of haal die heerlijke maaltijd af of laat deze thuis-
bezorgen. Kruip daarna lekker onder een dekentje bij de openhaard en geniet met een warm kop 
thee, of een mooi glas wijn, van deze wintereditie. Alweer nummer 14, waar ons team met veel 
plezier aan heeft gewerkt en ik als uitgever weer super trots op ben. 

Zoals het leuke interview met Pernille la Lau, een echte duizendpoot. En ons mooie gesprek met 
Maike Meijer, actrice en schrijfster van de bestseller ‘Wen er maar aan’. Staycation is super 
hot nu, dus hebben we in deze editie een groot aanbod voor jullie, zodat je toch in eigen land 
kan overnachten en dineren om er lekker even uit te zijn. Schoonheid zit van buiten én van 
binnen. Pas als je lichaam en geest in balans zijn, verover je met je glimlach de hele wereld en 
Skin+Surgery Clinics helpt je daar graag bij. Doe inspiratie op met onze eyecatchers; pagina’s 
boordevol met beauty, parfums, huidverzorgingsproducten, lederwaren, woonaccessoires en 
veel meer. 

Zeker in deze bijzondere tijd van meer thuisblijven, wil je dat wel doen in een thuis waar jij je 
prettig en comfortabel voelt. En dat is precies wat Wiesa Styling voor je doet. Of wat dacht je 
van die prachtige industriële stalen deuren die elk interieur mooier maken. In Zoetermeer staat 
het team van Retrodeuren.nl voor je klaar om je te adviseren over de mooie maatwerk ‘Real 
Steel’ deuren. Voor je nieuwe winterse outfit moet je echt even langs Lucky Mo in Nootdorp. 
Zo’n heerlijke winkel waar je altijd slaagt. En ben je toe aan een nieuwe impuls om dit lastige 
jaar af te sluiten en vol frisse energie het nieuwe jaar in te gaan? Schrijf je dan in voor de Be-
auty, Brains & Business experience van de power babes Nurlaila Karim, Emmy Klos en Patricia 
Kerskes.

Lieve lezers, cheers op een gezond, geslaagd, gelukkig, 
vooral liefdevol en ‘normaler’ 2021!

Enjoy Life,
Marjolein

P.S. Wij zijn alweer druk bezig met onze 
lente editie. Wil jij ook met jouw bedrijf in 
ons volgende nummer staan? Neem dan 
contact met ons op, om te kijken wat we 
met elkaar kunnen doen.
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KOKET is ontstaan vanuit een behoefte. Een behoefte dat voorkomt 
uit een gebrek, een gebrek aan fatsoenlijk tafellinnen. Want zeg nou 
zelf, waar kan je nou op maat gemaakt & mooi tafellinnen kopen? Met 
KOKET hebben we hierop in willen spelen door met een goede selectie 
aan mooie kleuren elke afmeting te kunnen realiseren. Daarbij leveren 
we ook in elke kleur tafellopers en servetten. Buiten al dit aanbod is er 
ook maatwerk mogelijk en gaan wij geen uitdaging uit de weg! 

Door dit allemaal ook nog eens heel tof te presenteren willen we onze
klanten laten zien hoe leuk verschillende kleuren met elkaar staan en 
hoe je moet uitpakken in een bepaald thema. 

Met het kerst thema hebben we de kleuren “mosgroen”, “wijnrood” en
“zand” met elkaar gecombineerd. Niet zoals je wel vaker ziet, alles in de-
zelfde kleur, maar juist elk onderdeel verschillend. Zo wordt de tafel een 
stuk spannender en uiteraard feestelijker, maar behoudt het wel klasse 
en is het alsnog heel chique. Dat is waar “KOKET” voor staat!

Volg ons op Instagram & Facebook en wellicht zit 
jij dan binnenkort wel aan jouw KOKET gedekte 
tafel. @atelierkoket & www.atelierkoket.nl

Veel liefs en hele fijne dagen
X Gigi & Britt

Tafelkleed: “antraciet” & Tafelloper: “beige” Tafelkleed: “mosterdgeel” 

Tafelkleed: “mosgroen” & Servetten: “melkwit” Tafelkleed & Servetten: “wijnrood” & Tafelloper: “mosgroen” 
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S E N S A I T O T A L  F I N I S H
Deze prettige, fl uweelachtige poeder-make-up vormt een 

vaste verbinding met de huid en blijft betrouwbaar zitten. 

Net zolang, totdat u met een make-up-remover het poeder 

verwijdert. Ook TOTAL FINISH heeft een eigen lichtbron. 

Het lichtbrekende Silky Frost Powder verspreidt hier een 

zacht kaarslicht, waardoor de huidskleur van binnenuit 

straalt. €44,12  | www.sensai-cosmetics.com

S E N S A I
D E E P  L I F T  F I L L E R
Net zoals een restaurateur een bouwwerk zijn oor-

spronkelijke schoonheid teruggeeft, is het Sohakuhi 

Extract (wortelschors van de moerbei) verantwoor-

delijk als het gaat om het herstel van perfecte ge-

laatstrekken. Het activeert de dermale fi broblasten 

voor een hogere collageenvorming en een doelge-

richte wederopbouw van het huidvolume. €131,30 

(20ml) | www.sensai-cosmetics.com

S T Y L I N G 
E Y E B R O W  P E N C I L
Een goed ondersteunend programma kan niet 

zonder gedefi nieerde wenkbrauwen. Dit ovaal 

gevormde wenkbrauwpotlood zorgt dankzij de 

poederachtige consistentie voor een perfecte 

kleurverdeling en natuurlijk ogende wenkbrau-

wen. Een geïntegreerde borstel maakt het vormen 

en stylen gemakkelijker. Ook de styling eyebrow 

pencil is navulbaar en in drie kleuren verkrijgbaar. 

€37,81| www.sensai-cosmetics.com

SENSAI - VLOEIBAAR LICHT

G L O W I N G   B A S E
Deze licht gouden basis versmelt met de huid als 

vloeibaar licht en vormt een uitstekende ondergrond 

voor een perfecte foundation. Zijn hydraterende for-

mule zorgt ervoor dat de make-up er fris uit blijft zien 

en de foundation urenlang goed blijft zitten. 

€51,47 | www.sensai-cosmetics.com

SENSAI  THE SILK
De geur van zijde op de huid, 

SENSAI THE SILK is de zinnelijke 

interpretatie van pure zijde die de 

huid in meerdere lagen omhult. 

Net als zijde zich aanpast aan 

de bewegingen van het lichaam, 

verandert ook THE SILK. Zacht en 

vloeiend. €133,40 (50ml) |

www.sensai-cosmetics.com

S E N S A I M AS C A R A  3 8 ° C
SEPARATING & LENGTHENING
Kanebo's innovatieve microvezels beschikken over een 

ideaal evenwicht tussen lengte en diameter in iedere ve-

zel. Ze zorgen voor keurig uit elkaar gehouden, verleng-

de en toch natuurlijk werkende wimpers die lang goed in 

vorm blijven. €34,66| www.sensai-cosmetics.com

S E N S A I
L I F T  R E M O D E L L I N G  C R E A M
Bij het verlies van weefselstructuur en volume, net als de 

verandering van de gelaatstrekken, ondersteunt deze 

high-tech crème het herstel van de huidsubstantie. Naast 

de Micro-Mesh Uplifter is het Shikuwasa Extract (uit de 

schil van de limoen) verantwoordelijk voor een snelle cel-

vernieuwing en de vulling van het huidoppervlak. 

€249,99 (40ml) |www.sensai-cosmetics.com

S E N S A I
D E E P  L I F T  F I L L E R
Net zoals een restaurateur een bouwwerk zijn oor-

spronkelijke schoonheid teruggeeft, is het Sohakuhi 

Extract (wortelschors van de moerbei) verantwoor-

delijk als het gaat om het herstel van perfecte ge-

laatstrekken. Het activeert de dermale fi broblasten 

voor een hogere collageenvorming en een doelge-

richte wederopbouw van het huidvolume. €131,30 

(20ml) 
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PERNILLE LA LAU 
EEN ENERGIEKE EN POSITIEVE DUIZENDPOOT  

We kennen Pernillie La Lau vooral als presentatrice van 

diverse TV programma’s. Maar naast het gezicht van 

Koffietijd!, Editie NL en de talkshow Helder,  is de 49-jarige 

Pernille moeder van twee kinderen en heeft ze al vijftien 

jaar haar eigen bedrijf ‘NilleBV’. Ze geeft media presentatie 

begeleiding en traint vooral CEO’s die werkzaam zijn in 

de zakelijke markt. Ze noemt het zelf ook wel ‘presentatie 

sparring’. Ze coacht mensen en bedrijven en werkt als 

communicatie strateeg. We spreken Pernille vlak voor de 

opname van Koffietijd!.

Je staat al jaren in de spotlights, je geeft media begeleiding 
en je ziet er altijd relaxed uit. Heb je zelf nog wel eens po-
diumvrees?
Pernille: ‘Voor mij staat spanning gelijk aan energie en daar moet je mee 
om leren gaan. Spanning is niet slecht, als je niets zou voelen, dán heb 
je pas een probleem. Net als je eerste examen, je eerste date, alles geeft 
spanning. Het gaat erom dat je de energie de juiste kant op stuurt.’

‘Ik heb inderdaad nu veel meer ervaring, maar ik vind het nog steeds heel 
belangrijk om alert te zijn. Als ik de spanning minder voel, dan wek ik het 
juist op om beter te presenteren.’

‘Als ik gespannen ben, dan probeer ik mezelf weer wat rustiger te maken. 
Een voorbeeld is het bezoek van Máxima aan Lely, het internationale 
familiebedrijf in de agrarische sector. Ik mocht namens Lely het woord 
voeren en wilde het voor hen heel goed doen en het lukte!’

‘Soms vergt een project maanden voorbereidingstijd. Zo mocht ik bij 
Leaseplan het communicatietraject begeleiden, het was een strategische 
omslag van family owned business naar private equity owned. En daar-
naast ging het bedrijf van verticals naar horizontals, een compleet andere 
bedrijfsvoering. Dan is het belangrijk om de sfeer goed aan te voelen en 
om een heldere boodschap te brengen.’

Hoe ga jij om met stress?
‘Afgelopen maandag had ik 5 projecten tegelijk. Dan maak ik een keuze, 
dat heb ik geleerd.  Eerst alleen een onderwerp en daarna het volgen-
de. Ik scherm mezelf ook goed af. Tussendoor maak ik een wandeling of 
mediteer ik.’

‘Gezonde voeding vind ik ook erg belangrijk, als er zo’n drukke periode 
aankomt, zijn er gezonde ingrediënten in huis. Discipline hoort bij mijn 
leven, een ochtendshow is ‘a way of life’, dan moet je vroeg je bed in.’
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Wat doe je als je een dag vrij hebt?
‘Mijn ideale dag is een dag waarop niets vaststaat. Gewoon invullen 
naar spontaniteit, mijn eigen avontuur creëren. Ik sta op met een heerlijk 
bakje koffie, de bladen erbij, muziekje op de achtergrond. Ik kijk wat de 
dag gaat brengen, lekker de natuur in of uitgebreid koken voor vrienden.’

Hoe ziet jouw familie eruit, en wie heeft welke rol?
‘Ik ben single, ik run de tent. We hebben twee kinderen die bij mij wonen, 
ik zorg voor de inkopen en ben dol op koken, dat ontspant mij ook.’ 
‘Bjørn is 18 en Nuala is 17, ze hebben alletwee hun draai gevonden. 
Mijn zoon studeert in Amsterdam Commerciële Economie en mijn dochter 
is net gestart met Fashion Design.’

Sport je?
‘Jazeker! 3 keer per week fitness en ik doe aan Yoga: Budokon Yoga’

Hoe zie jij de toekomst, ben je zelf bezig met duurzaam-
heid? 
‘Zeker. Ik ben al heel lang daarmee bezig. Heb zelfs een opleiding ge-
volgd bij the University of Massachusetts Dartmouth: The Introduction of 
Environmental Science.’

‘Ook de opdrachtgevers waar ik mee werk zijn bewust bezig met duur-
zaamheid, de Postcode Loterij heeft een volledig klimaat neutraal hoofd-
kantoor. Het onderwerp duurzame bouw spreekt me ook aan. 8 jaar ge-
leden waren er slechts drie grote bouwers die duurzaam bouwden, nu is 
het gelukkig totaal veranderd.‘

Welk restaurant of barretje wil jij aanbevelen?
‘Zonder twijfel: Uliveto. De lekkerste Italiaanse en mediterrane gerechten, 
heel veel groenten en overheerlijke olijfolie. To Go. Ik hou van deze fami-
lie.’ www.uliveto.net

OVER PERNILLE
Als ze 12 jaar is fietst ze op een eenwieler over de set van  het TV pro-
gramma ‘Stuif es in’ om vervolgens in het radioprogramma Avro’s Sport-
panorama Junior over haar sport te vertellen. Ze blijft daar een paar 
jaar achter de schermen werken en ruilt daarna de Avro in voor Club  
Veronica waar ze korte programma’s mag maken. Tijdens haar opleiding 
International Marketing Management zoekt ze contact met Joop van den 
Ende voor een stageplek. Ze wordt direct voor een screentest gevraagd 
en wordt hét gezicht van de grootste Nederlandse spelshow: Postcode 
Bingo. Daarna volgen verschillende landelijke  nieuwsprogramma’s.

WWW.PERNILLELALAU.TV

FOTOGRAFIE: YVETTE KULKENS PHOTOGRAPHY

VISAGIE: ELLES NIJKAMP

KLEDING: CDLC CRÈME DE LA CRÈME
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Geef je geliefde, vriendin, moeder of oma een mooie armband of 
ketting cadeau met een bedel die je aan haar doet denken.

Zo ziet blijdschap eruit! Pandora viert de feestelijkste 

tijd van het jaar met nieuwe designs voor de Pandora 

Timeless-collectie. Hemelse sterrenmotieven en top- 

kwaliteit metalen, zoals sterling zilver, laten jou schitte-

ren. De kettingen, ringen, armbanden en charms die met 

de hand veredeld en duurzaam ontworpen zijn, vallen 

bij alle generaties in de smaak.

DE STER 
VAN DE FEESTDAGEN

De diepblauwe sierstenen zijn een terugkerend motief in deze collectie en 
reflecteren de schoonheid van de hemel in de nacht.

OVER PANDORA
Pandora ontwerpt, produceert en verkoopt handgemaakte en 
eigentijdse sieraden gemaakt van hoogwaardige materialen tegen 
betaalbare prijzen. Pandora sieraden worden verkocht in meer dan 
100 landen op zes continenten via meer dan 7.500 verkooppunten, 
waaronder meer dan 2.700 conceptstores. Het hoofdkantoor is 
gevestigd in Kopenhagen, Denemarken, Pandora heeft wereldwijd 
28.000 mensen in dienst en vervaardigt haar sieraden in twee LEED-
gecertificeerde faciliteiten in Thailand met voornamelijk gerecycled 
zilver en goud. Het bedrijf is van plan om in 2025 koolstofneutraal 
te zijn en is toegetreden tot het Science Based Targets-initiatief 
om de uitstoot in het gehele bedrijf te verminderen. Pandora staat 
genoteerd aan de Nasdaq Copenhagen-beurs en behaalde in 
2019 een omzet van 21,9 miljard DKK (2,9 miljard EUR).

#SOMETHINGABOUTYOU
De glinsterende nieuwe charms doen denken aan de geheimen van de 
Melkweg en de magische sfeer van de feestdagen.
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BUITENGEWOON GENIETEN VAN EEN 
STAYCATION MIDDENIN DE NATUUR
BIJ BLOOMING HOTEL
Op vakantie in eigen land naar kunstenaarsdorp Bergen

Even ontsnappen aan de dagelijkse hectiek en weg van alle 

drukte? Bij blooming hotel in het bosrijke Bergen verlaat je 

de gebaande paden en kom je weer volledig tot bloei. 

Geniet van frisse winterse dagen in de natuur van het kun-

stenaarsdorp, neem een duik in het binnenzwembad van 

het hotel en proef de heerlijkheden van het seizoen bij het 

nieuwe Restaurant Zandhoeve. Bij blooming hotel beleef je 

een staycation om nooit te vergeten. 

ONTSPANNEN VERBLIJF
De 130 kamers bieden alle comfort die je nodig hebt voor een ontspannen 
verblijf. Of je nu alleen tot rust wil komen of samen wil genieten van een 
vakantie in eigen land, bij blooming staan jouw wensen voorop. Ga 
je voor een uitzicht over de vijver of kijk je liever uit over de Schoorlse 
duinen? Wil je een terras of heeft een balkon jouw voorkeur? Alles kan! 
Ontspan in je eigen jacuzzi of douche-stoomcabine om vervolgens 
weg te dromen in je XL-bed met een matras van Coco-Mat. Volledig 
uitgeslapen? Bij blooming ontwaak je tussen het groen en de zingende 
vogels. Begin je dag goed met een yogasessie, neem een duik in het 
binnenzwembad en schuif aan voor een uitgebreid ontbijt. 
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CULINAIR GENIETEN
Bijkomen van een heerlijke dag in de natuur doe je in de restaurants van 
blooming. Voor een sappige hamburger, een heerlijk speciaalbiertje 
of een gezellige borrel schuif je aan in de brasserie. Grenzend aan het 
mooiste terras van Bergen kan je hier gemakkelijk uren vertoeven. Wil je 
je volledig in de culinaire watten laten leggen? Op de eerste etage van 
blooming hotel vind je het nieuwe Restaurant Zandhoeve, het hart van 
het hotel mét een bijzonder verhaal. Chef Roel Oostrum laat zich voor 
het menu volledig leiden door de Hoftuin, de biologische moestuin van 
blooming. Ieder seizoen wordt er samen met de tuinman een zaaiplan 
gemaakt. Met dit zaaiplan in de hand gaan de bewoners van Scorlewald, 
een zorginstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
aan het werk in de Hoftuin. Met aandacht en passie worden wel vijftig 
soorten groenten, kruiden en fruit uit de tuin gehaald. Wat ’s middags 
wordt geoogst, ligt ’s avonds op je bord.

EROP UIT IN DE NATUUR
Een boswandeling maken, eindeloos door de duinen struinen of toch 
liever uitwaaien op het strand? In Bergen kunnen natuurliefhebbers hun 
hart ophalen. Tijdens een verblijf in blooming hotel liggen zowel het strand 
van Bergen aan Zee als het bos van Schoorl aan je voeten. Het hotel is het 
ideale startpunt voor het ontdekken van de natuur. De omgeving beschikt 
over talloze prachtige routes. Maak een fietstocht langs de weilanden of 
door de duinen of verken het uitgestrekte bosgebied, de kustlijn en de 
pittoreske dorpjes per voet. 

BLOOMING HOTEL

DUINWEG 5, 1861 GL BERGEN

WELCOME@WEAREBLOOMING.COM

+31(0)72-5820520

WEAREBLOOMING.COM

FACEBOOK & INSTAGRAM: WEAREBLOOMING
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OPI
S H I N E  B R I G H T
C O L L E C T I E
There’s no such thing as too much bling!

OPI lanceert een spectaculaire limited edition 

kerstcollectie: Shine Bright by OPI, bestaan-

de uit 12 kleuren en 3 exclusieve glitterlakken. 

Je vindt zelfs Swarovski® crystals terug in een 

aantal exclusieve gift sets, waarmee je een gla-

mourous nail art design kunt creëren.

Infi nite Shine Lacquers (15ml) - €19,95

Nagellakken (15ml) - €15,95 | www.opi.nl

SISLEY  BAUME VELOURS
CORPS AUX FLEURS DE SAFRAN

Een intens kalmerende, herstellende, voedende en hydra-

terende bodycrème voor de droge tot zeer droge huid. Een 

oncomfortabel gevoel wordt meteen verzacht. De huid 

wordt hersteld en gevoed, en voelt soepeler en comforta-

beler aan. Droge plekjes worden verminderd. Dag na dag 

wordt de huid mooier en zijdezacht.  €118,- (200 ml)

Verkrijgbaar bij de geselecteerde luxe parfumeriespeciaal-

zaken en de Sisley-counter in de Bijenkorf Amsterdam.

tussen de klank van je stem en de geur van je par-

fum. Net als een stem is een geur persoonlijk, intiem 

en laat een spoor na. €130,28 (100 ml) | Exclusief 

verkrijgbaar bij Douglas, Weissenbruchlaan 158, 

Rotterdam/Hillegersberg, 010 - 418 02 76

ELEVEN AUSTRALIA
H o l i d a y  B o x  V o l u m e 
De ELEVEN Australia Holiday Box - Volume is met zijn mooie geschenk-

doos het perfecte cadeau voor de feestdagen of een mooi verwenpakket 

voor jezelf. Hij is gemaakt van 100% gerecycled karton en je hebt 20% 

voordeel op de producten als je deze box koopt (€43,50 i.p.v. €54,40).

Het "VOLUME TRIO" bevat de volgende producten:

I Want Body Volume Shampoo 300 ml, I Want Body Volume Conditioner 

300 ml en I Want Body Texture Spray 175 ml 

€43,50  | www.elevenaustralia.com

ABSOLUTION
LE SAVON NOIR & 
LE SAVON BLANC
Le Savoir Noir en Blanc van Absoluti-

on zijn de zachtheid zelve zijn. En dat 

deze vegan zepen – net als alle Abso-

lution-producten biologisch zijn gecertifi -

ceerd en in harmonie met de huid werken. 

Le Savon Noir zuivert en brengt in balans, 

terwijl Le Savon Blanc verrijkt en kalmeert. 

Beide zepen hebben mooie, natuurlijke, 

huidvriendelijke geuren. 

€14,95 | www.absolution.nl

V A L E N T I N O
V O C E  V I V A  E A U  D E  P A R F U M
VOCE VIVA, het nieuwe parfum van Valentino, met Lady Gaga. 

Roman in hart en nieren, Valentino Beauty is een Color Cool 

Couture merk. VOCE VIVA van VALENTINO trekt een parallel 

20 TOT 70% KORTING 
OP BIJNA AL UW 
AANKOPEN!
Coolsingel 54 | Rotterdam   Korte Lijnbaan 24 | Rotterdam

www.parfumerielabourse.nl

Op de Coolsingel en de Korte Lijnbaan in Rotterdam heeft Parfumerie 

La Bourse begin dit jaar beide winkels compleet verbouwd!

Ook het assortiment is uitgebreid, naast alle grote merken zoals 

Chanel, La Prairie, Sisley, Sensai en Dior verkoopt La Bourse nu ook het 

fantastische merk Tom Ford!

La Bourse is tevens gespecialiseerd in producten die in staat zijn 

verschillende huidaandoeningen - denk aan acné, pukkels of 

grove poriën - op een zeer doeltreffende manier te behandelen. 

Vanzelfsprekend hebben wij door onze jarenlange ervaring en de 

trainingen die onze specialistes regelmatig volgen alle kennis in huis.

Uiteraard bent u voor een mooi cadeau voor uw geliefde of voor uzelf 

ook van harte welkom, zowel in onze winkels als online, alles wordt 

schitterend verpakt!
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Bois d’Oud van Perris Montecarlo is een 

heerlijke unisex geur verrijkt met Agarolie. De 

samenstelling roept verschillende facetten op: 

houtachtig, dierlijk, sensueel en geraffi neerd.

In Bois d‘Oud wordt het natuurlijke oosterse 

en kruidige karakter geaccentueerd door 

verschillende specerijen. €145,- (100 ml) |

www.prestigecosmetics-benelux.nl

Oud Imperial van Perris Monte Carlo is een 

oriëntaalse, houtachtige, leerachtige en wie-

rookachtige unisex geur. Agarhout vormt 

samen met ceder, vetiver en sandelhout een 

mooie melange hetgeen resulteert in een 

krachtig en warm parfum voor de koude win-

terse dagen. €145,- (100 ml) |

www.prestigecosmetics-benelux.nl

S E N S A I 
LIFT REMODELLING EYE CREAM
Het extract uit bruinwier stimuleert de productie van integri-

ne-proteïne. Een hoog gehalte van deze proteine vergroot 

de fi broblastcellen en bevordert een sterke verankering met 

het collageen-weefsel. Daardoor ontstaat een opbouw en 

een versteviging van de weefselstructuur en een  gelijkmati-

ge, opnieuw gemodelleerde zone rond de ogen. 

€177,51 (15ml) | www.sensai-cosmetics.com

Oud Imperial van Perris Monte Carlo is een 

oriëntaalse, houtachtige, leerachtige en wie-

rookachtige unisex geur. Agarhout vormt 

samen met ceder, vetiver en sandelhout een 

mooie melange hetgeen resulteert in een 

krachtig en warm parfum voor de koude win-

PERRIS
A C T I V E  A N T I  A G I N G
B O D Y  E M U L S I O N
Deze heerlijke body emulsie van Perris Swiss Labo-

ratory verstevigt de huid, werkt op de elasticiteit en 

op striae (ook preventief). Geeft 24 uur hydratatie en 

wordt snel opgenomen door de huid, plakt niet. Zo-

wel dagelijks te gebruiken of als kuur. 

€200,- (135 ml) | www.prestigecosmetics-benelux.nl

P E R R I S
ACTIVE ANTIAGING FACE EMULSION
Deze emulsie van Perris Swiss Laboratory maakt de huid zij-

dezacht en glad, ontgift en gaat photo-aging tegen. Geeft 

24 uur hydratatie en is geschikt voor de normale, gecombi-

neerde tot vette huid. Bevat 95% van natuurlijke ingrediënten. 

Klinisch en dermatologisch getest. 

€165,- (50 ml) | www.prestigecosmetics-benelux.nl

P E R R I S
O U D  I M P E R I A L

PERRIS BOIS D’OUD

21 PERFECT SIGNATURE SCENTS

TRUE ART OF PERFUMES

Voor meer info: Prestige Cosmetics Benelux | Petra Jeanty van der Spek | 06-12790686



BRAND NEW MAGAZINE 2928 BRAND NEW MAGAZINE

MARCIANO GUESS ONTHULT 
DE NIEUWE FEESTDAGEN CAMPAGNE

De Holiday 2020 Marciano advertentiecampagne legt modellen, Erin Cummins en Vivien Rubin vast in de opvallende prêt-

à-porter van dit seizoen en roept tegelijkertijd een sterk gevoel van elegantie, glamour en verfijning op - de essentie van het 

merk Marciano. De campagne is geregisseerd door Paul Marciano, Chief Creative Officer voor GUESS?, Inc. Yasmine Kateb 

is de fotografe van deze shoot, die geschoten is in een luxe villa in Los Angeles, CA. De stijlen die tijdens de campagne worden 

getoond, creëren een kerstgevoel en zijn elegante key items voor de aankomende feestdagen.

OVER MARCIANO GUESS
Marciano, de eerste merkextensie van GUESS, Inc., volgt in ware GUESS-
stijl met kleding en accessoires die aan de top van de mode staan. Deze 
eigentijdse, op de runway geïnspireerde collectie, ontworpen voor de 
fashion forward vrouw, is gedurfd sexy, maar heeft een zeer verfijnde stijl 
die pure glamour in de alledaagse mode symboliseert. Marciano GUESS 
ontwerpt, verkoopt en distribueert volledige collecties van dameskleding 
en accessoires. Marciano boetieks zijn gevestigd in Noord-Amerika, 
evenals internationale steden over de hele wereld. De Marciano-collectie 
is ook te vinden in geselecteerde flagship GUESS-winkels, speciaalzaken 
en online op Marciano.com.

OVER GUESS?, INC.
Guess?, Inc. ontwerpt, verkoopt en distribueert een lifestyle collectie 
van hedendaagse kleding, denim, handtassen, horloges, schoenen en 
andere gerelateerde consumentenproducten. Guess producten worden 
gedistribueerd via merkwinkels, via grote warenhuizen en speciaalzaken 
over de hele wereld. Vanaf 2 mei 2020 exploiteerde de onderneming 
rechtstreeks 1.084 winkels in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en 
Azië. De licentiehouders en distributeurs van het bedrijf exploiteerden 
wereldwijd 538 extra winkels.

VOOR MEER INFORMATIE OVER HET BEDRIJF 

KUNT U TERECHT OP WWW.GUESS.COM.

De collectie zal vanaf begin november in de 
winkels en online beschikbaar zijn.
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FRANK AND LUCIE
Superzachte winterpastels zijn het helemaal dit seizoen. Daar 

passen deze ready readers perfect bij. Frank and Lucie lees-

brillen dragen heerlijk comfy, ideaal nu we zoveel ‘op de 

bank’ zitten. En wat denk je? Alletwee de leesbrillen hebben 

een blauwlicht fi lter dat ervoor zorgt dat je extra lang op je 

Ipad kunt netfl ixen zonder vermoeide, droge ogen!  

€45,- | www.Frankandlucie.com

MAISON GATE
MAISON GATE is a unisex fashion brand founded in 2020. Focusing on the unique fu-

sion of retro and future infl uences. The brand is known for its vibrant colourways, artwork 

and oversized fi ts. Balancing luxury fabrics with streetwear elements. The collections offer 

hoodies, track suits, overcoats and t-shirts. MAISON GATE brings fashion and hard-wor-

king people together to live their dream. Passion, Success & Happiness is anyone’s desire 

and lies in the smallest Details of Life. ‘Don’t just pursue your Dream, Be Dressed, Styled & 

Ready to Live The Dream’

Price range € 79,- / € 295,- | www.maisongate.com | Instagram: maisongate

RUIGHUID POEF ROND
Ruighuid houdt van producten met een ziel en een geheel eigen signatuur. Veelal geinspireerd door 

de kleuren van de natuur. Tegenover de huidige trend van globalisering bestaat bij de consument 

een toenemende behoefte aan eigenheid en identiteit. Aandacht voor kwaliteit en autenticiteit. 

Aandacht voor het verhaal. Daardoor groeit ook de vraag naar onderscheidende en exclusieve 

producten van hout glas, keramiek, textiel en leer. Ruighuid haakt in op deze ontwikkelingen, door 

onze speciaal met de  HAND vervaardige lederen lifestyle producten en accesoires. Ruighuid is 

ongewoon en robuust van aard. De persoonlijke aanpak van het vormen en produceren zorgt voor 

een compleet uniek product, elke keer weer! We staan voor hoge kwaliteit lederwaren in speciale 

toepassingen. Vakmanschap op maat vanuit jarenlange ervaring. Formaat poef: doorsnede 42 cm 

hoog 45 cm. Materiaal: rundsleer geschuurd en tri colore huid. €395 euro | Kijk voor meer inspiratie 

en mogelijkheden op onze website: www.ruighuid.net onze dealers staan daar ook op vermeld of 

contact ons via de Website, Facebook of Instagram.

Creëer moeiteloos nonchalante, warrige golven, eenvor-

mige spiraalgolven of zachte losse golven en alles wat 

daartussen zit. Het T3 Whirl Trio bevat drie opzetstukken 

Ruighuid houdt van producten met een ziel en een geheel eigen signatuur. Veelal geinspireerd door 

de kleuren van de natuur. Tegenover de huidige trend van globalisering bestaat bij de consument 

een toenemende behoefte aan eigenheid en identiteit. Aandacht voor kwaliteit en autenticiteit. 

Aandacht voor het verhaal. Daardoor groeit ook de vraag naar onderscheidende en exclusieve 

producten van hout glas, keramiek, textiel en leer. Ruighuid haakt in op deze ontwikkelingen, door 

onze speciaal met de  HAND vervaardige lederen lifestyle producten en accesoires. Ruighuid is 

ongewoon en robuust van aard. De persoonlijke aanpak van het vormen en produceren zorgt voor 

een compleet uniek product, elke keer weer! We staan voor hoge kwaliteit lederwaren in speciale 

toepassingen. Vakmanschap op maat vanuit jarenlange ervaring. Formaat poef: doorsnede 42 cm 

| Kijk voor meer inspiratie 

en mogelijkheden op onze website: www.ruighuid.net onze dealers staan daar ook op vermeld of 

FRANK AND LUCIE

Creëer moeiteloos nonchalante, warrige golven, eenvor-

mige spiraalgolven of zachte losse golven en alles wat 

daartussen zit. Het T3 Whirl Trio bevat drie opzetstukken 

WHIRL TRIO 
KRULTANGSET

(25 mm Straight Barrel, 32 -19 mm Ta-

pered Barrel, 38 mm Straight Barrel) 

om een reeks looks te creëren voor elke 

haarlengte of gelegenheid. €309,06 

| Exclusief verkrijgbaar bij Douglas, 

Weissenbruchlaan 158, Rotterdam/

Hillegersberg, 010 - 418 02 76
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Deze stoere, retro koffer is de Princess 

Traveller Retro Cabin Trolley S. Uniek en 

uitermate stijlvol dankzij zijn klassieke retro 

look. Kortom een glamoreuze 

koffer waar je mee gezien wilt 

worden. De koffer is gemaakt 

van superlicht materiaal waar-

door je extra veel kilo's baga-

ge mee mag. Wie wil dat nou 

niet?  €59,99 | Verkrijgbaar 

bij Bol.com - Travelbags.nl

BOURGINI CLASSIC FONDUE DELUXE
Fondueliefhebbers opgelet, want deze Bourgini Classic Fondue 

Deluxe set doet zijn naam eer aan. Een prachtige set waarmee 

gezellig met vrienden en/of familie gefonduud kan worden. De 

pan heeft een inhoud van 1,5 liter en 

kan gebruikt worden voor verschil-

lende soorten fondue. Als je klaar 

bent met eten, heb je er verder ook 

geen omkijken naar, want het is 

geheel vaatwasserbestendig! 

€49,99 | Verkrijgbaar 

bij Bol.com

ZEBRA CABIN TROLLEY
Met deze Princess Traveller cabin size Zebra koffer 

reis je helemaal hip en happening de hele wereld 

over. Dankzij het compacte cabin size for-

maat, kan je genoeg kledingsetjes en schoe-

nen meenemen voor je glamoreuze vakan-

tielook. Want zeg nou zelf, deze koffer is 

niet bepaald voor de muurbloempjes!

€59,99 | Verkrijgbaar bij Bol.com - Travel-

bags.nl

Deze stoere, retro koffer is de Princess 

Traveller Retro Cabin Trolley S. Uniek en 

uitermate stijlvol dankzij zijn klassieke retro 

look. Kortom een glamoreuze 

koffer waar je mee gezien wilt 

worden. De koffer is gemaakt 

van superlicht materiaal waar-

door je extra veel kilo's baga-

ge mee mag. Wie wil dat nou 

| Verkrijgbaar 

Deze stoere, retro koffer is de Princess 

Traveller Retro Cabin Trolley S. Uniek en 

uitermate stijlvol dankzij zijn klassieke retro 

look. Kortom een glamoreuze 

RETRO CABIN TROLLEY GREEN

PRINT MY SUITCASE
Altijd al een koffer gewild met jouw logo, initialen of 

foto? Dat is nu mogelijk bij printmysuitcase.com. De ver-

trouwde kwaliteit van een Princess Traveller Koffer, met je 

eigen print. Je hebt de ruime keuze uit verschillende kof-

fers in verschillende kleuren en maten en personaliseer 

de koffer precies zoals jij wil! Vanaf €74,99 | Verkrijg-

baar bij Printmysuitcase.com

B O U R G I N I
GOURMET TE RACLET TE STONE GRILL
Nederlanders zijn er gek op; Gourmetten. Met de Bourgini Gour-

mette/Raclette/Stone Grill Plus voor 8 personen is het altijd feest 

aan tafel! Het is een gourmette, raclette én steengrill in één. Het 

apparaat leent zich voor ieder wat wils en is uitstekend voor het 

bakken van vlees, vis, groenten, eieren en pannenkoeken. Bon 

Appétit! €49,99 | Verkrijgbaar bij Blokker - Fonq.nl - Bol.com

B O U R G I N I

BOURGINI TRIPLE DEEP FRYER
Voor de fanatieke oliebollenbakker bestaat er geen be-

tere friteuse dan de Bourgini Triple Deep Fryer van 5.0 

liter! De ruime friteuse beschikt over één grote mand, en 

twee kleintjes. De temperatuur is in te stellen tussen de 

100 en maximaal 190 graden Celsius, en door het kijk-

venster in het deksel houd je jouw frituur snacks makke-

lijk in de gaten. €54,99 | Verkrijgbaar bij Blokker - Bol.

com - Fonq.nl - Mediamarktcom - Fonq.nl - Mediamarkt

pan heeft een inhoud van 1,5 liter en 

kan gebruikt worden voor verschil-

bent met eten, heb je er verder ook 

geen omkijken naar, want het is 

geheel vaatwasserbestendig! 

€49,99 

bij Bol.com

CABIN TROLLEY
Met deze Princess Traveller cabin size Zebra koffer 

reis je helemaal hip en happening de hele wereld 

over. Dankzij het compacte cabin size for-

maat, kan je genoeg kledingsetjes en schoe-

nen meenemen voor je glamoreuze vakan-

tielook. Want zeg nou zelf, deze koffer is 

 | Verkrijgbaar bij Bol.com - Travel-
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C L A R I N S
ENERGIZING EYE GEL
Verkwikt de oogcontour zichtbaar: donkere kringen en 

wallen worden verminderd, de oogcontour wordt gehy-

drateerd en versterkt. Een ultra-verfrissende gel: de tri-ball 

applicator masseert en voert het vocht rondom de oog-

contouren af. Met biologisch extract van rode ginseng.

€45,- (15ml) | Verkrijgbaar vanaf 15 februari in de luxe 

parfumerie of op www.clarins.com

ANNEMARIE BÖRLIND

AFTER SHAVE GEL
Vol met hydratatie en extra frisheid: de aftershave 

gel met het innovatieve Energy complex van bo-

tanische taurine en actieve bestanddelen uit orga-

nisch jeneverbesextract, gin en organische cafeïne 

maakt de verzorging van de gestreste huid door het 

scheren tot een kalmerende ervaring van frisheid.  

€24,95 | www.carecosmetics.nl

THAT’SO 
I N S T I N C T
T A N N I N G
S P R AY  F O R  M E N

CLARINS
ENERGIZING GEL
In één stap wordt de huid versterkt, gehydrateerd en 

krijgt hij energie. Deze frisse toning gel is onzichtbaar 

op de huid en zal nooit vettig of plakkerig aanvoelen. 

Met biologisch extract van rode ginseng. € 52,- (50ml) 

| Verkrijgbaar vanaf 15 februari in de luxe parfumerie 

of op www.clarins.com

ANNEMARIE BÖRLIND

2-PHASE
BEARD OIL

C L A R I N S
ENERGIZING EYE GEL
Verkwikt de oogcontour zichtbaar: donkere kringen en 

wallen worden verminderd, de oogcontour wordt gehy-

drateerd en versterkt. Een ultra-verfrissende gel: de tri-ball 

applicator masseert en voert het vocht rondom de oog-

contouren af. Met biologisch extract van rode ginseng.

 | Verkrijgbaar vanaf 15 februari in de luxe 

Deze 2-fasen baardolie ver-

kwikt uw baard en maakt hem 

soepel. De lichte oliestructuur 

wordt snel geabsorbeerd. Het 

innovatieve Energy complex 

gemaakt van botanische taurine 

en actieve ingrediënten van or-

ganisch jeneverbesextract, gin 

en organische cafeïne en jojoba 

olie verzorgen de huid. €24,95

| www.carecosmetics.nl

ANNEMARIE BÖRLIND  FACE CREAM
Krachtige verzorging voor de mannenhuid. Het Energy complex bestaat uit botanische taurine en actieve be-

standdelen uit organisch jeneverbesextract, gin, organische cafeïne en organische aloë vera . Het revitaliseert de 

huid en vermindert de tekenen van huidveroudering. Lichte, niet vette textuur.  €29,95 | www.carecosmetics.nl

Speciaal voor mannen ont-

wikkelde That’so deze extra 

donkere, vochtinbrengen-

de en anti-ageing brui-

ningsspray voor gezicht en 

lichaam. Bijkomend voor-

deel is dat deze self tan 

spray is voorzien van een 

heerlijk luchtje zodat je de 

hele dag lekker ruikt. €30,- 

(75ml) | www.thatso.nl

barbershop strak strak | Oostzeedijk 352C, Rotterdam | 010-7852868 | www.barbershopstrakstrak.nl |  @barbershopstrakstrak

BARBERSHOP STRAK STRAK
the time is now.



The extraordinary gift 
for the winter season

Ask your dedicated dealer, or shop at www.roosterwolf.com

L u x u r y  G i f t b o x
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KERSTSTRESS VERLEDEN TIJD 

MET DEZE VERRASSENDE 
ECO CADEAUTJES VAN

SUITE702
De feestdagen staan voor de deur en de vraag naar 

vernieuwende en sustainable cadeautjes stijgt. Het luxe 

en kleurrijke bad- en beddengoedmerk SUITE702 heeft 

een paar leuke cadeau suggesties voor onder de boom: 

de aromatische eye-pillows en de zachte plaid van bio-

logisch katoen. Eco friendly en zero waste door het ge-

bruik van restjes duurzaam katoen voor de eye-pillows en 

GOTS gecertificeerd bio-katoen voor de plaids.

De eye pillows zijn uitgevoerd in 19 prachtige kleuren en kunnen online 
worden gekocht voor €12,50 per stuk. Ze worden gevuld met vlaszaad 
en lavendel, dit zorgt voor een ontspannen gevoel. Je legt de mini 
kussentjes op je ogen om heerlijk uit te rusten, zoals je dat bijvoorbeeld 
bij yoga ziet. Maar je kan het zakje ook in de kast bij het beddengoed 
of in je bed leggen. Er is immers niks lekkerder dan heerlijk fris ruikend 
beddengoed. De mix van vlaszaad en lavendel zit samen in een wit 
perkal katoenen zakje. Het hoesje kan gewoon in de was!

De plaids zijn 130 X 170 cm en de prijs is € 99,95. Ze zijn online te 
koop via suite702.com. Naast het feit dat de plaids heerlijk zacht zijn, 
passen ze perfect in het huidige tijdsbeeld. Lekker stijlvol cocoonen in 
je eigen huis. De plaid is gemaakt van GOTS-gecertificeerd biologisch 
katoen en wordt op milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde wijze 
geproduceerd.

De heerlijke zachte plaids zijn uitgevoerd in diverse kleurencombinaties: 
Dark Grey / Veldspar Green,  Toffee / Blush en Yellow / Camel

OVER SUITE702
Toen Olaf Arkauer en Shirley Muijrers in 2018 SUITE702 lanceerden, 
wisten ze niet dat het merk zo’n vlucht zou nemen. Hun passie voor 
kleur en materiaal werd direct opgepakt. In een mum van tijd werd 
hun eerste collectie met 9 kleuren biologisch perkal katoen uitverkocht. 
Daarna kon het merk uitbreiden met linnen en satijn. Textieldesigner 
Shirley houdt zich vooral bezig met de materialen en de kleuren en haar 
partner Olaf, reclamestrateeg zorgt voor marketing en de zakelijke kant 
van het bedrijf.
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SUITE702
WWW.SUITE702.COM

L’ANZA -  WELLNESS
L’ANZA Wellness revitaliseert haar en hoofdhuid met een zachte 

infusie van verkwikkende natuurlijke plantenextracten en premium 

CBD (Cannabidiol), gekweekt uit duurzaam geteelde hennep. De 

serie bestaat uit een shampoo, conditioner en serum. Shampoo en 

conditioner  €39,95 | Serum €44,95 | www.lanza.nl

T H A T ’ S O
GOLDEN BEAUTY
Deze hydraterende en anti-ageing self tan spray heeft 

een enorm verzorgende werking. Het is een semi-trans-

parante bruiningsspray die je direct een licht bruine kleur 

geeft. Bevat hyaluronzuur dat diep in de huid dringt en 

deze hydrateert. Het geeft de huid stevigheid, helder-

heid en fl exibiliteit. Daarnaast vermindert het zichtbaar 

de huidrimpels. €28,- (75ml) |www.thatso.nl.

S O T H Y S
SECRETS DE SOTHYS M A R C  I N B A N E

L ’ É T É  TA N N I N G  S E T
Giftset met de Award Winning Natural Tanning 

Spray (200ml) en Glove. De spray is eenvoudig 

aan te brengen met de GLOVE, droogt snel en 

blend mooi samen met je natuurlijke huidskleur. Het 

luxe product is verrijkt met plantaardige, voeden-

de en pure ingrediënten, waaronder Aloë vera en 

Ginkgo. €49,90 | www.marcinbane.com

ROYAL KIS
FA B R E  PA S T E
KIS Fibre Paste is een medium hold, fi -

berachtige stylingcreme, die zorgt voor 

fl exibele styling en een prachtige natuur-

lijke glans en body aan het haar geeft. 

De vezels in KIS Fibre Paste zorgen voor 

oneindige creativiteit voor elk type haar.

€15,90 | www.kis-haircare.nl

MARC INBANE
R A D I A N T  S E T
Le Teint & Perle de Soleil in een luxe ronde clutch. 

Meng enkele bruiningsdruppels van de bekroonde 

Perle de Soleil (15ml) in onze getinte dagcrème 

(BB), Le Teint  (30ml) voor een egale en zonge-

bruinde gloed. Creëer met dit duo een teint die per-

fect bij jouw huidtype past!  

€74,90 | www.marcinbane.com

SECRETS DE SOTHYS
De betoverende geur van de 

Crème 128, beschikbaar in Eau 

de parfum. Vrouwelijk en ver-

fi jnd, drukt zij uw elegantie uit 

met een vleugje fruitige accenten 

op een hart van roos en een ba-

sis van patchoeli.

€129,-  €99,90  |www.sothys.nl
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B A B O R
G I F T  S E T  S E A C R E AT I O N
In de luxueuze, donkere SeaCreation-set glanzen het effectieve serum en een 

crème in mini-formaat op mysterieuze wijze als de diepe zee. De even luxueu-

ze als effectieve specialistische werkstoffen die perfecte schoonheid onthullen 

en overtuigend helpen tegen de tekenen van de tijd zijn namelijk afkomstig uit 

de diepe zee. De gift set bestaat uit:

THE SERUM 30 ml &  THE CREAM 15 ml                               

€199,- | www.babor.com

B A B O R
AGEID Serum Foundation
De serumachtige foundation heeft een viervoudig an-

ti-aging effect en is ultralicht en verzorgend tegelijk. 

Doe drie tot vier druppels uit de pipet op het zachte 

sponsje en breng dit vanuit het midden van het gezicht 

aan. Voor meer dekking de foundation gewoon in 

zachte lagen aanbrengen. Verkrijgbaar in vier nuances 

(01 – 04). Voor gebruik schudden. 

€49,90 (30 ml) | www.babor.com

B A B O R
G L O W I N G  P R O T E C T  C R E A M
De COLD PROTECT Shield in de verzorgingscrème heeft een be-

schermend effect tegen weersinvloeden. Het Chicory Root-extract 

versterkt de belangrijke barrièrefunctie van de huid en compenseert 

een gebrek aan licht door zijn vitamine D-achtige werking: het ex-

tract stimuleert de functies van de vitamine D-receptoren. 

€49,90 (50 ml) |www.babor.com

De stift met praktische penseelapplicator 

verbergt kleine oneffenheden en maakt een 

nauwkeurig modelleren van de gezichtscon-

tour mogelijk. De oplichtende concealer is 

long lasting en verzorgt met anti-aging ef-

fect. Ideaal voor het optisch liften en voor 

een levendige glow. Verkrijgbaar in drie nu-

ances (01 – 03).  €24,90 (4 ml) | 

www.babor.com

De ReVersive-set met roségoudkleurige, grafi sche patronen staat 

bovenaan de wishlist van zakenvrouwen en moeders die met bei-

de benen midden in het leven staan. De twee producten, de crème 

in de originele verpakkingsgrootte en een serum in mini-formaat, 

zijn de bestverkopende items uit de lijn. €109,- | www.babor.com

B A B O R
G I F T  S E T  S E A C R E AT I O N
In de luxueuze, donkere SeaCreation-set glanzen het effectieve serum en een 

crème in mini-formaat op mysterieuze wijze als de diepe zee. De even luxueu-

ze als effectieve specialistische werkstoffen die perfecte schoonheid onthullen 

en overtuigend helpen tegen de tekenen van de tijd zijn namelijk afkomstig uit 

de diepe zee. De gift set bestaat uit:

THE SERUM 30 ml &  THE CREAM 15 ml                               

€199,- 

B A B O R
G I F T
S E T
REVERSIVE B A B O R

B A B O R

B A B O R

B A B O R L U M I N O U S
S K I N  C O N C E A L E R
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Een zeer aangename veilige plek voor uw kappersbehande-

lingen, met de gezelligheid en comfort die u van ons gewend 

bent! En dit alles deze maand in een betoverend kerstdecor!

Inmiddels bevinden wij ons in de tijd van korte donkere dagen, waar 
ouderwetse gezelligheid en een vleugje glamour het verschil kunnen 
maken. Want een mooi kapsel en een verzorgt uiterlijk geeft je een goed 
gevoel en dat is in deze tijd een must! Juist omdat het leven zich nu vooral 
thuis en in kleine kring plaats vindt, is het zo heerlijk om er even tussenuit 
te gaan met een bezoek aan de kapper. Waar je wordt ondergedompeld 
in de elegante sfeer van de salon met een vriendelijk en servicegericht 
team. Een team dat vernieuwing en trends feilloos weet te mixen met de 
klassieke vaktechnische waarden van ons beroep. Professionals die van 
mooi glanzend en gezond haar houden en begrijpen dat creativiteit 
niet gelijk staat aan extreem, maar in de artistieke flexibiliteit om een 
persoonlijke look te creëren die bij je past. Of het nu gaat om een goede 
coupe , prachtige balayage, babylights, contouring of hairweaving, bij 
de Grand Salon is de know how in huis!

LAAT JE VERRASSEN!!

WELKOM BIJ DE GRAND SALON 

Koffietijd presentatrice Pernille La Lau filmde een item voor haar program-
ma in de salon en complimenteerde het team voor de “Uiterst zorgvuldige 
gang van zaken.” En niet alleen zij maar ook vele cliënten complimen-
teren ons met het corona proof  beleid van onze zaak, zoals we die na 
de lockdown gelijk heel strikt hebben doorgevoerd. “Het voelt heel veilig 
om bij jullie in de salon te komen” is een veel gehoorde uitspraak! De 
zeer ruime salon van meer dan 130m2 is met 3 afzonderlijke gedeeltes 
en tien kapplaatsen bijzonder geschikt om het ook uit te voeren! En daar 
zijn wij trots op!

‘THE SHOW MUST GO ON’
Ook in deze tijd worden er tijdschriften uitgebracht en dat betekent dat 
Hedwich Vigelandzoon weer een prachtige covershoot heeft gedaan 
voor Talkies Magazine. Hij verzorgde het haar van èèn van de meest 
besproken nederlandse showbizz koppels van het afgelopen jaar: Andre 
Hazes en Monique Westenberg!

‘GET THE LOOK @GRANDSALON’

We verwelkomen u graag om ook de magie van de Grand Salon te be-
leven! Nog geen klant bij ons… maar wel klaar voor verandering? Dan 
zien wij u graag bij ons in de salon.
 
Wij wensen iedereen een gezond en knus kerstfeest en een fantas-
tisch 2021! - Team Grand Salon

GRAND SALON 

WIJNKADE 15, 3011VZ ROTTERDAM 

010-4120906

WWW.GRANDSALON.NL
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B E FA A M D E 
D E S I G N K L A S S I E K E R S
Het designmerk, opgericht in 1927 in 

het Italiaanse dorp Meda, staat bekend 

om zijn samenwerking met grote namen 

als Le Corbusier, Frank Lloyd Wright en 

Gerrit Rietveld. Zo heeft Cassina nog 

altijd een groot aantal designklassie-

kers uit de jaren 30, 40 en 50 in zijn 

collectie. Denk aan Rietvelds beroemde 

Zigzagstoel die, gehesen in een modern, 

tijdloos jasje, in een van de sfeervolle 

huiskamers schittert. Hiernaast toont 

de collectie een arsenaal aan pronkstuk-

ken van hedendaagse topontwerpers, 

zoals Patricia Urquiola, Philippe Starck 

en Rodolfo Dordoni.

ST IJ LVO L VA K M A N S C H A P
Cassina Concept Gallery streek in juli 

neer in voormalige meubelfabriek De 

Globe. Een historisch pand met au-

thentieke details waarin de internatio-

naal vermaarde designobjecten volledig 

tot hun recht komen. De kunstwerken 

staan verspreid over diverse ruimtes in 

huiselijke sfeer opgesteld. In de beeldige 

binnentuin pronkt Cassina’s eerste out-

doorcollectie met stijlvolle, comfortabe-

le banken, krukjes en tafels voor buiten.

PA S S I E E N K E N N I S
Designfanaat Nico van Duijn werkt al 

zo’n 35 jaar in de wereld van interieur-

design. De laatste tien jaar vond hij als 

showroomeigenaar zijn passie in het 

geven van advies. Zo begeleidt hij zijn 

klanten bij de inrichting van hun hele 

huis. Van natuurlijke raambekleding 

tot luxueuze maatkarpetten en natuur-

lijk topdesign.

MEKKA VOOR  
ITALIAANS TOPDESIGN

Cassina Concept Gallery                Donklaan 61                2254 AB Voorschoten             www.cassina-conceptgallery.com

LIEFHEBBERS 
VAN ITALIAANS 
DESIGN KUNNEN 
SINDS KORT HUN 
HART OPHALEN 
BIJ DE CASSINA 
CONCEPT GALLERY. 
OPRICHTER EN 
INTERIEURVAKMAN 
NICO VAN DUIJN 
VOND IN EEN OUDE 
MEUBELFABRIEK 
IN VOORSCHOTEN 
DE PERFECTE PLEK. 
HET INDUSTRIËLE 
PAND ADEMT 
HISTORIE EN VORMT 
ZO DE IDEALE 
OMLIJSTING VOOR 
DE LUXUEUZE, 
COMFORTABELE 
CREATIES 
VAN CASSINA.

CASSINA CONCEPT GALLERY VOORSCHOTEN

Vanaf medio oktober is 
de nieuwste collectie van 
Cassina bij Cassina Concept 
Gallery te bewonderen. 
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KAN JE ONS IETS VERTELLEN OVER HET MERK VANESSA SARONI?
Vanessa Saroni, opgericht in 2019 in Amsterdam, is een duurzaam accessoiremerk dat hoog-
waardige, handgemaakte handtassencollecties aanbiedt die de seizoenen en de huidige trends 
overstijgen en waarin vrouwen een leidende rol spelen. 

Onze handtassen zijn het resultaat van de unieke combinatie van duurzame productie met 
vrouwelijke empowerment. We creëren prachtige tijdloze stukken aan de hand van de beste stoffen, 
vakmensen en technieken. De vervaardiging van stoffen en tassen gebeurt meestal handmatig, 
waardoor de behoefte aan overmatig elektriciteits- en waterverbruik wordt verminderd. Dit helpt 
ons de impact op het milieu te minimaliseren zonder de economische groei in gevaar te brengen.  

Onze roots liggen in Brazilië en Italië, en onze uitstraling weerspiegelt bewust de cultuur van beide 
landen. We werken met traditionele gemeenschappen, waarbij we het beste uit hun natuurlijke 
bronnen halen en hun specifieke talenten integreren.  

Ons doel is om vrouwen te empoweren door samen te werken aan duurzame, kleinschalige 
modeprojecten. Wanneer de vaardigheden en creativiteit van een vrouw worden gekoesterd, 
komt dit niet alleen ten goede aan die vrouw, maar aan alle vrouwen in haar gemeenschap die 
geïnspireerd en aangemoedigd worden door wat ze heeft gedaan. Als meer vrouwen het vertrouwen 
en de mogelijkheid hebben om zich te verbinden en bij te dragen aan zinvol werk, zullen onze 
gemeenschappen worden verbeterd door een grotere diversiteit aan ideeën en producten.

VANESSA SARONI

HOE BENT U HIER BETROKKEN GERAAKT?
Het is een lange reis die vele jaren geleden begon in Brazilië, waar ik ben 
opgegroeid omringd door mode, kleuren en design. Ik ben opgegroeid 
met een intrinsieke interesse in mode en mijn liefde voor tassen en 
schoenen zit in mijn DNA: Mijn moeder werkte als tassenmaker, mijn oom 
als schoenmaker en mijn tante als modeontwerper. Ik herinner me dat 
ik gefascineerd was door de levendige kleur van de schoenen van mijn 
moeder en uit deze nieuwsgierigheid is mijn passie voor design ontstaan. 

Begin 2000 studeerde ik Fashion Management in San Paulo, waar ik mijn 
fascinatie voor textiel en duurzame materialen ontdekte. Dat leidde tot de 
creatie van mijn eerste op maat gemaakte handtassen die ik verkocht om 
geld in te zamelen voor een stichting voor kinderopvang in de favela’s 
van Sao Paulo. Het was het sleutelmoment dat me deed realiseren wat 
mijn droombaan was: mijn liefde voor design combineren met het helpen 
van gemeenschappen. 

Enkele jaren na dit baanbrekende project vestigde ik me in Amsterdam 
- een stad die mij echt heeft aangegrepen - met zijn combinatie van 
architectuur en design doet het me denken aan mijn eigen roots. Ik 
realiseerde me dat Nederland de perfecte omgeving was om Vanessa 
Saroni eindelijk te starten, met dezelfde visie op doelbewuste mode en 
het idee van design als een kracht voor het goede.

WAAR BEN JE TROTS OP?
Ik ben verbaasd en trots op het feit dat ik een ongelooflijk team van 
vrouwen uit verschillende landen en culturen heb die een verschil willen 
maken in het leven van andere vrouwen. Deze multiculturele omgeving bij 
Vanessa Saroni is een weerspiegeling van het belangrijkste kenmerk van 
ons merk: onze handgeweven stoffen. Ze zijn een echt cultureel mozaïek, 
waar elke vlechtdraad een verhaal vertelt - het wordt een echt kunstwerk.

WAT HOOPT U TE BEREIKEN MET VANESSA 
SARONI?
Ik ben altijd al een voorvechter geweest van empowerment van vrouwen 
en ik heb dit project gelanceerd met als doel een verschil te maken in 
het leven van vrouwen door het bevorderen en versterken van het 
vrouwelijk ondernemerschap.  Samen kunnen we een actieve kracht wor-
den in het herdefiniëren van de mode, het behouden van traditionele 
handwerktechnieken en het genereren van duurzame middelen van be-
staan in creatieve gemeenschappen over de hele wereld. 

WAT ZIJN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN IN 
UW BRANCHE?
Het is een veganistisch materiaal dat bleaf wordt genoemd, een inno-
vatief en milieuvriendelijk veganistisch materiaal met eigenschappen 
die lijken op die van leer, dat ademt. Dit product van natuurlijke en her- 
nieuwbare oorsprong is verrassend comfortabel en resistent. De bla- 
deren worden verzameld in duurzame gebieden en samen met her- 
bebossingsboerderijen geplant.

WAT IS UW EIGEN MODE FAVORIET?
Ik draag graag Flavia Aranha - een Braziliaans modern en verfijnd mode- 
label dat fruit, zaden en wortels gebruikt om hun kleding te kleuren. 
We delen dezelfde waarden voor duurzaamheid en innovatie voor 
materialen.

WELK LAND INSPIREERT JE?
Italië is een van de landen die mij het meest inspireert, vooral vanwege 
het vakmanschap en de textielkennis. Ondanks het feit dat het een van de 
belangrijkste wereldeconomieën is, is het een land dat de ambachtelijke 
vaardigheden heeft behouden. Het is geen toeval dat onze handtassen er 
met de hand worden gemaakt.

WAT IS UW FAVORIETE QUOTE?
Wees niet bang om fouten te maken. Een eigen bedrijf beginnen is 
moeilijk, en ik heb er al zoveel gemaakt. Maar elk van hen is een grote 
kans geweest om te leren, voor mijn zelfontplooiing. Het is gewoon een 
kwestie van kijken naar fouten vanuit de juiste invalshoek... en mogelijk te 
voorkomen dat ze steeds opnieuw worden herhaald. 

WAT IS JE ULTIEME TIP VOOR ONDERNEMENDE 
VROUWEN?
Omarm je waarden in alles wat je doet! Ze zijn de kern en het hart van 
je onderneming.
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ABERCROMBIE

& F I T C H
AU T H E N T I C    N I G H T

F O R  M E N  E D T
AUTHENTIC NIGHT FOR MEN is 

een oriëntaalse geur voor de jon-

ge, moderne man die bruist van de 

energie. Hij houdt van socializen 

en met vrienden uit te gaan tot in 

de vroege uurtjes. €69,- (100ml) | 

Exclusief verkrijgbaar bij Douglas. 

18.21 Man Made Wash is gebotteld in een fl es die niet mis-

staat tussen exclusieve whisky’s. Draai je de dop eraf dan komt 

je de nieuwe mannelijke geur Spiced Vanilla al tegemoet. Net 

als Sweet Tobacco geïnspireerd op kruidige pijptabak, maar 

wordt de eerste indruk gevormd door topnoten van pittige 

gemberwortel en kruidnagel.  €25,- |www.1821manmade.nl

Naast het TAUREC-complex bevat de ampul cafeïne voor 

een onmiddellijke energieboost. Vitamine C en provitami-

ne B5 zorgen ervoor dat de huid er fris en gezond uitziet. 

De krachtige verzorgingsbonus: Triple Strength hyaluron-

zuur hydrateert de huid met een maximaal effect. 

€29,90 (7 x 2 ml)  | www.babor.com

BABOR
E N E R G I Z I N G
FACE & EYE GEL
Eén keer crème aanbrengen, maar dub-

bele verzorging - De lichte gel-crème is 

zo comfortabel als een limousine en heeft 

een net zo pittig effect als een sportwagen: 

hij verzorgt het gezicht en de ogen tegelij-

kertijd. Silicium activeert de huidfuncties en 

heeft een anti-rimpel effect. €49,90 (50 ml)  

| www.babor.com

B A B O R
CALMING FACE & EYE CREAM

De lichte crème verzorgt tegelijkertijd het gezicht en 

de zone rond de ogen. Een extract van de schors 

van magnolia kalmeert en ontspant de gevoelige 

huid, waardoor deze op de lange termijn minder 

gevoelig reageert. Fytoproteïnen uit rijst en soja 

verminderen donkere kringen en wallen, terwijl 

het TAUREC-complex een energieboost geeft. 

€49,90 (50 ml)| www.babor.com

18.21 MAN MADE
B E A R D  B A L M
Heerlijke Beard Balm bevat hoog-

waardige oliën zoals biologische 

argan-,kokos- en jojobaolie om 

langdurig vocht te geven, de baard 

en de huid te herstellen en te kalme-

ren. €25,- | www.1821manmade.nl

B A B O R
INSTANT  ENERGY AMPOULES

18.21
MAN MADE
S P I C E D
VA N I L L A
W A S H

FLORIS VAN LANGEVELD | FLORIS@COMMONINTERESTSCLO.COM | 06 30 15 88 24

WWW.COMMONINTERESTSCLO.COM | : COMMONINTERESTSCLO

Common interests is a movement that is started because of a dream. 

The dream was to make something more a� ordable for most people, 

but make it just as high quality and stylish. The name Common 

interests is all about what the brand stands for: people with the same 

interests, but with di� erent attitudes. That means that that we love 

the same thing, but are all di� erent people inside of it.
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Door een succesvolle samenwerking zijn Nurlaila Karim, Emmy Klos & Patricia Kerskes op het 

idee gekomen om hun krachten te bundelen in een beauty concept waarin innerlijke én uiterlijke 

schoonheid centraal staan. In een tijd waarin we meer dan ooit op onszelf worden teruggeworpen 

kunnen we als individu en/of als ondernemer best wel een nieuwe positieve impuls gebruiken.

NURLAILA KARIM
Musicalster & NLP coach

EMMY KLOS
Entrepreneur

PATRICIA KERSKES
Make-up Artist

‘EEN LEERZAME WORKSHOP DIE WERKT 
ALS BOTOX VOOR DE ZIEL.’

52 BRAND NEW MAGAZINE

BOTOX VOOR DE ZIEL 
Waar loop je privé of zakelijk tegenaan? Wat zou je graag willen 
veranderen? Hoe word je zelfverzekerder? Om vastgeroeste patronen te 
doorbreken, bedachten Nurlaila, Emmy & Patricia de workshop Beauty, 
Brains & Business. Een leerzame workshop, boordevol handvaten, waarin 
actief wordt gewerkt aan innerlijke en uiterlijke schoonheid, waarin wordt 
gefocust op jou als individu maar ook als ondernemer. 

Wil jij vrij en zonder angst en onzekerheid kunnen leven en ondernemen? 
Doordat in deze experience geest en lichaam als één wordt behandeld, 
leer je inzicht te krijgen in jouw zakelijke en persoonlijke blokkades. Want 
gedachten kunnen veel blokkeren. Samen met de coaches ga je aan de 
slag met wat er zich in je hoofd afspeelt. Door gerichte vragen te stellen 
naar aanleiding van wat jij graag zou willen veranderen, je taalpatronen 
en lichaamstaal, kom je snel tot de kern. Je leert op deze manier juist 
die dingen te gebruiken voor je succes, in plaats van deze jou te laten 
belemmeren. Een soort injectiespuit vol nieuwe energie, het prikt even, 
maar het eindresultaat is dat je er mooier van wordt, zowel van binnen 
als van buiten. 

Tijdens de eerste experience dag op 12 februari 2021 -een vervolg-
traject is mogelijk- doorloop je drie verschillende modules om je op het 
vlak van business, beauty en mentaal verder te ontwikkelen en krijg je een 
makeover door make-up artist Patricia. Alle make-up is op de dag zelf 
te koop met een fijne korting. Na een leuke dag vol coaching, positieve 
energie en een boost van zelfvertrouwen wordt deze gezamenlijk met 
bubbels afgesloten én ga je naar huis met een nieuwe profielfoto van de 
mooiste versie van jezelf.

NURLAILA KARIM
Rond haar 21e maakte Nurlaila haar debuut in het theater. Met meer 
dan 25 jaar ervaring en na prachtige (hoofd)rollen in diverse musicals 
zoals On your feet, Mama Mia en Tina Turner heeft Nurlaila gekozen 
voor een carrièreswitch. Ze heeft zichzelf vier jaar ondergedompeld 
in NLP en heeft haar diploma behaald als Master Coach of Strategic 
Interventions. Zij is werkzaam als Mental Coach in haar eigen praktijk 
waarin ze particulieren én ondernemers helpt ongewenste patronen en 
angsten te doorbreken.

EMMY KLOS
Emmy is al ruim 26 jaar onderneemster in de beauty branche. In 
1993 is zij gestart en heeft sindsdien hard gewerkt om binnen deze 
branche succesvol een solide naam op te bouwen. Met haar bedrijf 
SalonCosmetics is zij importeur van diverse grote merken, groothandel 
voor salons én heeft zij een opleidingscentrum voor beginnende en 
gevorderde beauty professionals. Haar jarenlange ervaring in het 
bedrijfsleven zorgt ervoor dat zij gedegen vakkennis kan overbrengen 
op andere ondernemers.

PATRICIA KERSKES
Make-up artist Patricia is al ruim 12 jaar met veel passie met haar vak 
bezig. Een groot gedeelte van haar professionele loopbaan heeft ze 
gewerkt met topmerken. In deze periode heeft zij ontzettend veel ervaring 
opgedaan en deelgenomen aan diverse masterclasses. Hierdoor heeft 
zij haar skills en creativiteit enorm kunnen ontwikkelen en vele nieuwe 
technieken aangeleerd. Patricia begrijpt als de beste dat wanneer je je 
mooi voelt van binnen, je dat naar buiten uit kunt stralen.

Ben je toe aan een nieuwe impuls 
om dit lastige jaar af te sluiten en 
vol frisse energie het nieuwe jaar in 
te gaan? 

Schrijf je dan in voor de eerste Beauty, Brains & 

Business experience voor €199,- op 12 februari 

2021 in Rotterdam. Ga voor meer informatie 

naar www.saloncosmetics.nl of neem contact op 

via 010-2459005 / info@saloncosmetics.nl. 

If you look good, you 
feel beautiful. Work on 
your inner beauty to 
feel stunning.
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Smaak is een kwestie van emotie en gevoel
Wij werken op afspraak en buiten normale werktijden.

Klantvriendelijkheid, betaalbaar en servicegericht, uw droomomgeving waarmaken, dat is 

waar Wiesa Styling voor staat. Op basis van een persoonlijk gepsrek en een bezoek aan huis, 

realiseren wij voor U een passend interieur met een persoonlijk karakter. 

Wiesa Styling maakt van 
uw huis een thuis!

BOORDEVOL SMAAK EN EMOTIE 
Evelien en Wiesa leveren een totaal concept, boordevol smaak en emotie. “Het stylen 
en kleurconcept zit in je genen, dat kan je niet leren”. Ze komen graag bij je thuis langs 
om de sfeer te proeven. Wiesa Styling werkt volgens gevoel en creëert daarbij een 
interieur dat praktisch is, maar met jouw eigen persoonlijke stijl. Ze visualiseren het 
totale plaatje, zodat jij jouw wensen kan zien. Daarna kies je voor alleen advies -zoals 
je eigen meubelen met een paar aanpassingen-, een totaal nieuw interieur of je geeft 
alles, heel fijn, uit handen. “Het mooiste compliment is dat klanten bellen, omdat ze 
nog zo blij zijn met hun thuis. Of dat een nieuwe klant belt, omdat ze via via hebben 
gehoord dat ze bij ons moeten zijn”. De kwaliteit, het persoonlijke advies, de styling en 
de afwerking tot in details is echt het visitekaartje van Wiesa Styling. 

TOTAALCONCEPT VOOR IEDER BUDGET 
Wiesa Styling heeft onlangs deze geweldige nieuwbouwwoning in s’ Gravenzande 
opgeleverd. Hun klanten vertelden dat het nu “echt thuiskomen is”. De warme 
woonkamer in aarde tinten met bronzen kleuraccenten. En de stoere slaapkamer 
met poedertinten en een geweldig plafond in dezelfde kleur als de muren. Naast 
totaalconcepten voor particulieren en bedrijven, geven ze ook op maat gemaakt 
advies over het gebruik van materialen, meubels, accessoires en het creëren van de 
juiste indeling d.m.v. een 3D-tekening. Dus ben je toe aan een frisse wind door je 
huis? “We geven advies voor ieder budget, groot en klein”. Een gesprek bij je thuis, 
wanneer het jou uitkomt op afspraak,  en een op maat gemaakt stylingadvies heb je 
al vanaf €500.

WIESA STYLING 

HOFLAAN 23, ‘S-GRAVENZANDE

MAIL VOOR EEN AANVRAAG: WIESA@WIESASTYLING.NL

WWW.WIESASTYLING.NL

ECHT THUISKOMEN 
Zeker in deze bijzondere tijd van meer thuisblijven, wil je dat 

wel in een thuis waar jij je prettig en comfortabel voelt. En dat is  

precies wat Wiesa Styling voor je doet. Smaak is een kwestie 

van emotie en gevoel. Je kunt je geld maar één keer uitgeven, 

dus waarom impulsaankopen voor je huis doen als je ook ad-

vies kunt krijgen van hét adviesbureau dat er verstand van heeft. 

Persoonlijk advies in combinatie met kennis van materialen, 

meer dan 25 jaar ervaring, originaliteit en passie voor het vak. 
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All-in-one make-up remover, cleanser 

& toner. Ideaal voor het verwijderen 

van make-up, ook voor wimperexten-

sions. Zachte reiniging, ook geschikt 

voor de gevoelige huid en rondom 

de ogen. Heft een verstevigend en hy-

draterend effect. Met snelle en diepe 

reiniging voor elke huidtype, ook voor 

de mannenhuid. 

€28,- | www.carecosmetics.nl Ver-

krijgbaar vanaf 15 februari in de luxe 

parfumerie of op www.clarins.com 

Wonder Cover Concealer is de nieuwe 

vloeibare concealer die totale dekking 

combineert met absolute perfectie. Het 

verbergt onmiddellijk donkere kringen, ver-

kleuring van de huid en oneffenheden met 

een volledig natuurlijk resultaat. Expres-

sielijnen en fi jne rimpels worden opgevuld 

zonder te worden benadrukt.

€17,95 | www.carecosmetics.nl

[COMFORT ZONE]
SACRED  NATURE LIJN
De mens put de aarde sneller uit dan dat 

het zich kan herstellen. De aarde ligt aan 

de basis van een klimaatcrisis, die de toe-

komst van onze planeet bedreigt. Daarom 

lanceert  [comfort zone] Sacred Nature, een 

biologische 

én duurzame clean beautylijn die de huid 

én de planeet regenereert.

De lijn bestaat uit:

Cleansing Balm:     €37,50

Youth Serum:     €75

Hydra Cream:     €69

Nutrient Cream:     €69

Exfoliant Mask:     €50 

Hand & Body Soap:    €22,50 

Body Butter:     €59

| www.comfortzoneskin.com

PUPA  WONDER
COVER CONCEALER

C O L O R E S C I E N C E

TEAM DR. JOSEPH
PURE BLOSSOM MICELLAR CLEANSING WATER

[COMFORT ZONE]
SACRED  NATURE LIJN
De mens put de aarde sneller uit dan dat 

het zich kan herstellen. De aarde ligt aan 

de basis van een klimaatcrisis, die de toe-

komst van onze planeet bedreigt. Daarom 

lanceert  [comfort zone] Sacred Nature, een 

C O L O R E S C I E N C E

OOLABOO
SUPER FOODIES CLEANSING FACE BAR
Een milieubewuste, crèmige en milde gezichtsreiniger. Omdat het is gemaakt met kokosolie en vitamine 

E, een natuurlijk bestanddeel van onze huid biedt het belangrijke antioxidatieve eigenschappen om 

je huid te helpen beschermen tegen vervuiling en andere externe stressoren, die je huid kunnen 

beschadigen. €19,90 (50ml)  |  www.oolabooshop.com 

E, een natuurlijk bestanddeel van onze huid biedt het belangrijke antioxidatieve eigenschappen om 

je huid te helpen beschermen tegen vervuiling en andere externe stressoren, die je huid kunnen 

beschadigen. €19,90 (50ml)  

PEP UP CONCENTRATE 
COLLAGEN RENEWAL
FACE & NECK TREATMENT

Colorescience Pep Up Concentrate Col-

lagen Renewal Face &  Neck Treatment 

heeft een mix van krachtige ingrediënten 

die de gezonde aanmaak van collageen 

door de huid ondersteunen, zodat de 

huid zichzelf kan herstellen  en  bescher-

men tegen alle zichtbare tekenen van 

huidveroudering. 

€174,95 | www.colorescience.nl

Als het niet meer mogelijk is dat je (senior) geliefden thuis blij-

ven wonen, is het fijn om te weten dat ze bij Huize ten Berghe 

in Hillegersberg, Rotterdam en Huize Dijckwegh in Naald-

wijk in goede handen zijn en met liefde en respect worden 

behandeld. Deze zorgvilla’s zijn een warm en hoogwaardig 

alternatief voor het reguliere verzorgings- of verpleeghuis.

DE BEWONERS OP DE EERSTE PLAATS
De professionele zorgteamleden bieden in een kleinschalige en huiselijke 
omgeving, persoonlijke zorg en dienstverlening. Huize ten Berghe ligt aan 
de Rotte en heeft een mooie, klassieke inrichting waar je je meteen thuis 
voelt. Huize Dijckwegh ligt in het dorp en beide particuliere zorgvilla’s bie-
den levensloopbestendig wonen. Dag en nacht is een zorgteam aanwezig 
om de gewenste ondersteuning te bieden, van lichte huishoudelijke hulp tot 
aan intensieve verpleging. Bij beide zorgvilla’s merk je dat de bewoners op 
de eerste plaats komen. Persoonlijke aandacht, vriendelijkheid en respect 
staan bovenaan. Iedere bewoner heeft een eigen ingerichte woning om 
zoveel mogelijk het thuisgevoel te behouden. De avondmaaltijden worden 
door chef koks bereid, rekening houdend met alle wensen. 

BIJZONDERE TIJD 
Vera Vrolijk, directrice, vertelt dat ondanks dat beide villa’s tot op heden 
corona vrij zijn gebleven het een hele dubbele tijd is. “In maart mocht 
vanuit de overheid niets meer, geen bezoek, geen fysio, geen uitjes en 
dat is vooral aan de bewoners met geheugenproblemen heel lastig uit te 
leggen. Daarentegen hebben wij ook gezien dat de rust die deze perio-
de verplicht met zich meebracht sommige bewoners ook goed deed. Het 
medisch, noodzakelijke team heeft er alles aan gedaan om het gemis van 
bezoek, het niet komen van de fysiotherapeut e.d. op te vangen. Echter 
kunnen we nooit familie in z’n geheel vervangen en waren we dus heel 
blij dat het bezoekverbod weer van de baan was.“

De afgelopen maanden werden extra activiteiten naar de huizen gehaald 
zoals muziekoptredens buiten, een ijscokar en werden er extra tablets 
aangeschaft om te kunnen face-timen met familieleden. En wekelijks werd 
een nieuwsbrief verstuurd met foto’s en verhalen over de bewoners en het 
team, zodat de familie op de hoogte werd gehouden hoe het met hun 
geliefden ging. Vera: ”Wat ik heel bijzonder vond, was dat we zelfs van 
oud-familieleden kaartjes en bloemen als steunbetuiging kregen. Heel 
mooi, alle support en steun in deze moeilijke tijd.” 

HUIZE TEN BERGHE

MOLENLAAN 351, 

3055 GG ROTTERDAM           

T 010 333 74 74

WWW.HUIZETENBERGHE.NL

HUIZE DIJCKWEGH

DIJKWEG 22, 

2671 GB NAALDWIJK

T 0174 763 581

WWW.HUIZEDIJCKWEGH.NL

LIEFDE VOOR 
DE BEWONERS
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DAILY AT DONNER:
MINIMARKT IN BOEKENWALHALLA
Nieuw concept met takeaway van producten uit de Rotterdamse regio.

Boodschappen doen in een boekhandel? Dat kan vanaf nu bij Daily at Donner. Op 

de begane grond van het boekenwalhalla op de Coolsingel vind je een minimarkt 

met verse producten die ambachtelijk zijn bereid door ondernemers uit de buurt. 

MINIMARKT
In 2016 openden de deuren van Diner at Donner. Het idee: een 
lunchzaak met intieme huiskamersfeer op de tweede verdieping van de 
iconische boekhandel Donner. Afgelopen zomer kwam daar een terras 
op het Binnenwegplein bij. Met de winter in aantocht zijn de terrasstoelen 
inmiddels ingeklapt en nu door de coronamaatregelen ook Diner at 
Donner gesloten is, is het tijd voor een nieuw concept in de bekende 
boekhandel. Bij de minimarkt op de begane grond van het monumentale 
pand komen verse producten van lokale ondernemers bij elkaar. 

De stellingen en koelschappen in de minimarkt liggen vol met producten 
uit de Rotterdamse regio. Denk aan tompoucen, appeltaart en saucijzen 
van Patisserie Holtkamp en kaas van de Kaashoeve. Vers brood van 
Jordy’s Bakery kan ter plekke worden gesneden en ook het beroemde 
worstenbroodje, de carrot cake en het bananendadelbrood worden 
dagelijks aangevoerd. De koffie van Man Met Bril Koffie is to go of per 
zak bonen verkrijgbaar. Je dierbaren verrassen of je eigen thuiskantoor 
opfleuren? Bij Daily at Donner vind je boeketten van de bekende 
Rotterdamse bloemenwinkel ’s Zomers. Zuivelproducten worden geleverd 
door Floating Farm. De Bonte Koe verrijkt het assortiment met overheerlijke 
chocolade en om het geheel compleet te maken, selecteert wijnimporteur 
en handelaar Theo Bontenbal de beste wijnen. Het eveneens Rotterdamse 
Waluw is verantwoordelijk voor de inrichting en styling van de zaak.

DUURZAAM CONCEPT
‘De lokale ondernemers met kleine winkels hebben het momenteel heel 
zwaar, zeker in het centrum van Rotterdam’, aldus  bedrijfsleider Pim 
Bottema. ‘Op deze manier dragen wij ons steentje bij aan hun omzet 
en kunnen Rotterdammers thuis genieten van écht goede producten.’ 
Het initiatief waarin lokale producten de hoofdrol spelen, komt ook een 
kortere voedselketen ten goede. Dat leidt niet alleen tot lekkerder, verser 
en beter voedsel, maar ook tot een duurzaam concept. Bottema: ‘Bij Daily 
at Donner kunnen we gericht inkopen bij de lokale producenten zelf. Zo 
hoeven we zo min mogelijk producten te verspillen en weg te gooien.’

DAILY AT DONNER

COOLSINGEL 129, 3012 AG ROTTERDAM

010 – 413 2070

DINER@DONNER.NL

FACEBOOK & INSTAGRAM: DINERATDONNER

OPENINGSTIJDEN

MAANDAG 11.00 – 18.00 

DINSDAG 09.30 – 18.00

WOENSDAG 09.30 – 18.00 

DONDERDAG 09.30 – 18.00 

VRIJDAG 09.30 – 20.00 

ZATERDAG 09.30 – 18.00 

ZONDAG 12.00 – 18.00
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Lucky Mo | Langebaan 17, 2632 GC Nootdorp
info@studio-mo.nl | www.luckymo.nl

Voor veel vrouwen is het niet gemakkelijk de perfecte jeans te vinden. 
Wanneer je deze dan hebt gevonden, blijkt vaak dat je er niet van op 
aankunt dat de fi t de volgende keer hetzelfde is. Red Button heeft een 
constante en goede pasvorm voor bijna iedere vrouw. Kies gewoon 
het model en de wassing die je leuk vindt, wij zorgen voor de rest.

Marion Oudshoorn, eigenaresse, is een echte onderneemster 
in hart in nieren. Al op haar 18e had ze haar eigen 
kledingwinkel. Ze vervolgde na 18 jaar haar carrière in de 
verkoop, styling en groothandel. Haar eerste liefde vergat ze 
nooit en in 2005 opende ze, samen met haar rechterhand 
Anuschka Koot, Studio Mo in Nootdorp. Vorig jaar na een 
verbouwing en verandering naar een kwalitatieve, betaalbare 
collectie ontstond Lucky Mo. Ze kopen de collectie zelf in 
Parijs en Italië in en weten precies wat hun klanten willen. 
Samen met hun team van vier leuke, vakkundige meiden 
geven ze iedere klant eerlijk stylingadvies in een gezellige 
sfeer. Vandaar natuurlijk dat iedereen hier graag terugkomt. 
“Wanneer een klant met een grote glimlach en een nieuwe 
outfit de deur uitloopt ben ik blij, ik zie graag tevreden klanten. 
Inmiddels heeft Lucky Mo een grote vaste klantenkring waar 
ik erg trots op ben.”

Wekelijks wordt de collectie van de mooiste merken zoals 
Colourful Rebel, Rino&Pelle, Red Button, Cup of Joe (COJ) 
Jeans, Meisïe en Loavies afgewisseld met nieuwe, betaalbare 
items. Hun geweldige aanbod van accessoires en laarzen 
maken je outfit compleet, zoals je op de teamfoto met de 
nieuwste, roomwitte feest-en wintercollectie kunt zien. Kijk 
voor veel meer inspiratie op hun Facebook en Instagram 
pagina. Leuk om te weten dat haar dochter Fleur de foto’s 
maakt en hun social media onderhoudt. In deze rare tijd 
verleent Lucky Mo aan haar klanten graag extra service. Zie 
je online een outfit wat je graag wilt hebben, maar wil je liever 
niet naar de winkel? Neem dan even contact op, zij sturen het 
graag naar je op. 

WINKELCENTRUM DE PARADE

LANGE BAAN 17, NOOTDORP

T 015  361 85 15

WWW.LUCKYMO.NL

FACEBOOK/INSTAGRAM LUCKYMONOOTDORP 

STOER & 
DY N A M I S C H 
Ben je toe aan een nieuwe wintergarderobe en de fijnste, 

kwalitatieve basics? Dan moet je snel even langsgaan bij 

Lucky Mo in Nootdorp. Echt zo’n heerlijke winkel waar 

je altijd slaagt. Deze kledingwinkel staat voor lef, stoer, 

dynamisch en willen we dat niet allemaal wel een beetje?
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HOEKSE 
BIERFEST 
RALLY 2020 

Een echte rally rijden, wij van Brand 

New Magazine hadden dat nog nooit 

gedaan. Maar wat een plezier hebben 

wij gehad en natuurlijk ook de bijbeho-

rende stress ontbrak niet. Je begint er 

natuurlijk aan om te winnen, maar dat 

is ons als onervaren Brand New Maga-

zine team niet gelukt.

Deze rally zat zo goed en spannend in elkaar 
dat zelfs de ervaren teams hard aan de bak 
moesten. Als bestuurder en navigator moet je 
natuurlijk goed op elkaar ingespeeld zijn, om 
zonder ruzie uit de strijd te komen, en dat is vol-
gens mij iedereen gelukt.

Voor degene die nog nooit in de Hoeksche 
Waard zijn geweest, wat een prachtig gebied 
is dat zeg, de route voerde ons langs de mooi-
ste plekjes, en uiteraard waren er ook diverse 
stops ingelast, waar we verwend werden met 
heerlijke versnaperingen en leuke give aways. 
De interessante beproevingen waren super leuk 
om te doen, wij waren natuurlijk net als de rest 
bloedfanatiek.

Kortom wij hebben genoten, en durven te zeg-
gen dat dat ook zeker voor alle andere 80 
teams het geval is geweest. We bedanken de 
organisatie dan ook heel hartelijk, en hopen dat 
we er volgend jaar in 2021 weer bij mogen zijn.
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J. van Doorn B.V. is al sinds 1935 de non-food totaalleverancier 
aan de horeca, zorginstellingen en bedrijfsrestaurants. 

Service, kwaliteit en kennis van zaken zijn de kenmerken van J. 
van Doorn B.V.

In de loop van jaren heeft J. van Doorn B.V. zich uitgebreid tot 
een horecaleverancier met een groot scala aan artikelen zoals 
porselein, glaswerk, bestek, klein keukenmateriaal en van asbak 
tot friteuse.

Wij werken voornamelijk met gerenommeerde merken zoals 
Villeroy & Boch, Seltmann Weiden, Schott Zwiesel, Mepra, 
AMEFA enz.

Naast specialist in hotelporselein is het bedrijf ook 
gespecialiseerd in het bedrukken van logo's. Wij bieden 
verscheidende mogelijkheden aan in uw eigen logo bedrukking 
op glaswerk, porselein, maar ook op disposables zoals bv. uw 
servetten, vetvrij papier of bestekzakjes.

Graag nodigen wij u uit in onze showroom aan de 
Oppermanstraat 33 te Hoogvliet-Rotterdam.

-    info@vandoornbv.nl    -    www.vandoornbv.nl    -

Uw partner in Tabletop, 
bar, keukenmateriaal en 

corporate identity!

communicatie met impact

Versterk met interieurdecoratie uw 
identiteit. Met het interieur straalt u 
het imago van uw bedrijf uit. 

Daarnaast is het ook belangrijk 
voor een prettige werksfeer en is 
het de plek waar u uw gasten en 
klanten ontvangt. Wilt u een nieuw 
pand aankleden of heeft u plannen 
om het interieur te restylen? 

Neem contact op met ons om  
te kijken wat wij voor u kunnen 
betekenen via:  
verkoop@communicationpartners.nl

berkelse poort 13, 2651 jx berkel & rodenrijs  verkoop@communicationpartners.nl raadhuisplein 27a, 2411bd bodegraven www.communicationpartners.nl

TRUDON
GLORIA
De geurkaars Gloria verwarmt de kamer 

met de geur van brandhout - samenge-

steld uit tonen van Indonesische pat-

choeli, Haïtiaanse vetiver en cederhout. 

Eromheen gewikkeld zijn pittige tonen 

van kaneel, kruidnagel en nootmuskaat, 

en een vleugje citrus (Italiaanse citroen en 

sinaasappel uit Brazilië). €290,- (270 gr) 

www.trudon.nl

NOBLESSE ABSOLUTE is de combinatie 

van de wintergeest van CULTI MILANO, 

Noblesse, verrijkt met aromatische en 

diepe dennennoten. Een betoverende en 

charmante geur: de nobele ziel van een 

onsterfelijke boom, de onbetwiste heerser 

van de winter. Stile diffuser 500 ml - €85,- 

| www.myperfectlook.nl  

C U L T I
NOBLESSE ABSOLUTE

CANDLES
BY COCO
Nieuw in onze collectie zijn de

ecologische stompkaarsen die, 

zoals u van ons gewend bent, niet 

smelten in de zon. Stoer en prach-

tig wit of verkrijgbaar met een lint 

in diverse maten. Vanaf €16,95|

www.candlesbycoco.nl

B O U G I E  P A R F U M É E
T A B A C  C U I R  B L A C K
Ambachtelijke geurkaars in de sensuele geur amber. De geurkaarsen van 

MARC INBANE zijn op ambachtelijke wijze en uit biologische was ver-

vaardigd. Hierdoor komen er geen schadelijke stoffen vrij tijdens het bran-

den. De kaars zorgt 50 uur lang voor pure verwennerij en ontspanning! 

€39,95 | www.marcinbane.com

NOBLESSE ABSOLUTE is de combinatie 

van de wintergeest van CULTI MILANO, 

Noblesse, verrijkt met aromatische en 

diepe dennennoten. Een betoverende en 

charmante geur: de nobele ziel van een 

onsterfelijke boom, de onbetwiste heerser 

van de winter. Stile diffuser 500 ml - €85,- 

| www.myperfectlook.nl  

C U L T I
NOBLESSE ABSOLUTE

C U L T IC U L T I
NOBLESSE ABSOLUTE

M A R C  I N B A N E
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ESPORÃO RESERVA WHITE
Op-en-top Portugees wit. Een parel van wijnhuis Esporão. Strogeel gekleurd met een groene zweem. De wijn 

is intrigerend van geur: een overvloed aan fruit, als perzik, mandarijn, citroen en grapefruit. Ondersteund 

door het specerijen- en toasteffect van het eikenhout. In de mond is deze reserva romig en rond, met vooral 

veel rijp fruit en accenten van mineraliteit. Aromatisch, fris, in balans en met een lengte waar je ‘u’ tegen zegt. 

SPIJS & MOMENT

Lekker lang lunchen. Uitgebreid borrelen. Vissig dineren. Het kan allemaal met deze rijke witte wijn. 

Door zijn fruitdosis heerlijk bij gerechten waar ook fruit in is verwerkt. Denk aan Aziatische gerechten met 

ananas, of een goed gevulde salade met perziken. Door zijn mineraliteit is de wijn ook gewaagd aan 

gegrilde vissen. Ieder jaar wordt een kunstenaar gevraagd het label voor deze wijn te ontwerpen. Dit 

jaar was de eer aan kunstenares Anne Geene uit Breda! € 13,50 | www.voordeelwijnen.nl 

ROTARI FLAVIO RISERVA
Een elegante mousserende Italiaanse wijn van Chardonnay. Met een goudgele kleur en een intrigerende, 

complexe geur waarin hazelnoot, vers brood, citrus, abrikoos, perzik en witte bloemen te ontdekken zijn. 

In de mond is hij vol en rijk en komen er ook nog smaken vrij van gist en honing. Delicaat en met een 

lange afdronk.

SPIJS & MOMENT

Deze Italiaanse bubbel maakt alles feestelijk. Gewoon een glas om iets te vieren. Al dan niet met een 

klein hapje erbij. Of serveer hem bij een bijzondere maaltijd. De ultieme combinatie is met schelp- en 

schaaldieren. Goede alternatieven zijn kaas en gerechten met wit vlees in de hoofdrol.

€ 27,50 | www.wijnadvies.nl 

Op-en-top Portugees wit. Een parel van wijnhuis Esporão. Strogeel gekleurd met een groene zweem. De wijn 

is intrigerend van geur: een overvloed aan fruit, als perzik, mandarijn, citroen en grapefruit. Ondersteund 

door het specerijen- en toasteffect van het eikenhout. In de mond is deze reserva romig en rond, met vooral 

veel rijp fruit en accenten van mineraliteit. Aromatisch, fris, in balans en met een lengte waar je ‘u’ tegen zegt. 

CATALEYA 
JEWELS
Cataleya Jewels armband met 14 karaat goud.  

Vanaf  €49,95 bij Juwelier Jansen 

| www.juwelierjansen.nl K N O P S 
De oordopjes laten je het volume van je omgevingsgeluid aanpas-

sen in vier stappen, zonder dat daar elektriciteit of batterijen bij ko-

men kijken. De vier modi maken de oordopjes geschikt voor elke 

situatie – óók het bestellen van een biertje tijdens een festival. Dan 

hoef je vanuit stand 2 enkel even terug te draaien naar stand 1.  

€87,50 | www.amazon.nl

K N O P S 

CLOSED
HUMANOID

POMANDERE
BY MALENE BIRGER

CITIZENS OF HUMANITY
MONIQUE VAN HEIST
7 FOR ALL MANKIND
JEROME DREYFUSS

VANESSA BRUNO
FILIPPA K.

KNITTED
REPEAT
XÍRENA
FRAME
BA&SH

DNA

DE KEMPENAERSTRAAT 19, OEGSTGEEST | WWW.JUNE-OEGSTGEEST.NL | 071 301 5055
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VIER DE FEESTDAGEN 
BIJ HILTON
ROTTERDAM
Gelegen in het hart van de bruisende Maasstad vind je 

Hilton Rotterdam. Bij dit stijlvolle en tijdloze vijfsterren-

hotel ligt het beste van Rotterdam aan je voeten. Dit jaar 

verlangen we met zijn allen nog meer naar gezellige 

feestdagen met de mensen om wie we zo veel geven. 

Hilton Rotterdam doet er alles aan om te zorgen dat alle 

gasten genieten tijdens de feestdagen en dit jaar op een 

feestelijke wijze af te sluiten. Het toegewijde team staat 

klaar om de gasten – jong én oud - een onvergetelijk 

verblijf te bezorgen op een veilige en verantwoorde 

manier met het Hilton CleanStay programma. Vier de 

feestdagen met je partner, vriend of vriendin of met hele 

gezin en boek één van de arrangementen. 

Op 24, 25 en 26 december kan je overdag genieten van een High 
Wine. De kleinste bezoekers doen gezellig mee met een feestelijke High 
Lemonade. ’s Avonds is de kersttafel gedekt en geniet je van een feestelijk 
4-gangen menu in restaurant JAQ. 

Relaxed het nieuwe jaar in bij Hilton Rotterdam! Een betere manier om het 
nieuwe jaar te beginnen kunnen we niet verzinnen. Ontsnap na de drukke 
kerstdagen, pak je koffer in en schuif aan voor een heerlijk 4-gangen 
diner bij restaurant JAQ. Proosten op het nieuwe jaar kan natuurlijk op 
de hotelkamer met een prachtig uitzicht over Rotterdam. Je roes uitslapen 
en 2021 uitgerust beginnen? Een late check-out zit inbegrepen in dit ar-
rangement. 

De drie arrangementen worden allen aangeboden voor 2 personen en 
zijn inclusief een overnachting, diner of high wine, ontbijt en een late 
check-out tot 14.00 uur. 

GA NAAR WWW.ROTTERDAM.HILTON.COM EN 
BOEK JOUW VERBLIJF.
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BABOR
S K I N O VA G E
B A L A N C I N G
CREAM RICH
Deze verzorgingscrème brengt de eerder droge, ge-

mengde huid in balans. Rijstzetmeel matteert, terwijl 

het werkzame complex SEBUCON de gemengde huid 

reguleert. Afhankelijk van de behoefte reduceert het de 

sebumstroom of kan de hydrolipidenfi lm weer herstellen. 

€59,90 (50 ml) | www.babor.com

B A B O R
H S R ®  L I F T I N G  E X T R A 
F I R M I N G  E Y E  C R E A M
De zeer werkzame anti-rimpel-oogcrème geeft de dunnere 

huid rond de ogen dankzij het HSR® lifting integral complex 

meer elasticiteit. Bovendien zorgt een complex van actieve 

stoffen uit peptiden, groene bonen en rutine voor een verdich-

ting van het collageennetwerk, waardoor de huid er merkbaar  

strakker en gladder uitziet. €72,- (30 ml)  |  www.babor.com

In de HSR® lifting-box schitteren een gouden pot en dis-

penser. De Cream in de originele verpakkingsgrootte en 

een Eye Cream in mini-formaat verspreiden de kerstma-

gie. HSR® lifting werkt met een complex van vijf werkstof-

fen tegen alle rimpelsoorten. Eén van deze werkstoffen is 

carnosine. €99,- | www.babor.com

B A B O R 
A M P O U L E  C O N C E N T R A T E S
A D V E N T S K A L E N D E R  2 0 2 0
Een exclusief geschenk met de samengebalde werkstof- 

power van BABOR's intensieve ampullenkuur. Voor een 

persoonlijke touch is het mogelijk om je naasten met een 

individueel bedrukte kalender te verrassen: voer hiertoe de 

confi gurator op babor.nl in. gewoon de gewenste naam in 

en de gepersonaliseerde adventskalender is al klaar. Zonder 

personalisatie: 74,90 euro (24 x 2 ml). Met personalisatie: 

79,90 euro (24 x 2 ml) | www.babor.com

BABOR
S K I N O VA G E
P U R I F Y I N G 
C R E A M  R I C H

Het SUPER PURE extract in de zachte verzorging voor een 

vette, onzuivere huid kan ervoor zorgen dat er minder huid-

onzuiverheden ontstaan. Rijstzetmeel matteert de huid, ter-

wijl biosacchariden hydrateren. Vitamine E beschermt als 

vanger van radicalen tegen vroegtijdige huidveroudering. 

Ook ideaal geschikt als nachtverzorging. Andere werkstof: 

panthenol.  €59,90 (50ml)  |  www.babor.com

BABOR

Deze verzorgingscrème brengt de eerder droge, ge-

B A B O R 
BABOR
GIFT SET

H S R ®
LIFTING

www.baborinstitutekralingen.nl | info@baborinstitutekralingen.nl
010 413 1808 | Oudedijk 139b | 3061 AA Rotterdam

Welkom bij Babor Institute Kralingen.
Wij zijn Marina en Stella en hebben een uniek beautyconcept neer-
gezet dat bij ons past en waarbij alles draait om innerlijke en uiterlijke 
verzorging en schoonheid. Stralen doe je namelijk van binnenuit, maar het moet wel 
kloppen met wat je aan de buitenkant ziet. Dan is het plaatje compleet en daar helpen 
wij zo graag bij.

Een super effectieve behandeling deze winter is het laten verwijderen 
van ouderdomsvlekjes met onze Pico laser. Deze vlekjes verschijnen op 
je gezicht en handen naarmate je ouder wordt. Ze zijn onschuldig maar 
kunnen wel als heel storend worden ervaren. Behandeling is al vanaf 90 
euro.

Wil je ook dat we samen met jou een plan van aanpak 
maken? Bel ons voor meer informatie en het maken 
van een afspraak voor een vrijblijvend intake-
gesprek bij dé huidexpert van Rotterdam!

DE HUIDEXPERT 
VAN ROTTERDAM

Fotografie: A
nne Kæ

re Fotografie
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Staalwerk

Puien

Scharnier- &
Schuifdeuren

Trappen & 
Balustrades

Taatsdeuren

VOOR MENSEN 
MET MOOIE 

DEUREN WENSEN...

KOPERSTRAAT 19  •  2718 RG ZOETERMEER  •  TEL: 088-1231800 / 06-43563785 (24/7)  •  INFO@RETRODEUREN.NL

RETRODEUREN.NL
Powered by Redson Regio bv

...geleverd met een unieke 15 jaar garantie *

Passie gecombineerd met een knap staaltje 
Hollands vakmanschap!

...informeer ook naar onze 
trendy Retroleuningen!
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In bijna ieder woonprogramma en/of woonmagazine kom 

je ze tegen, de mooie industriële stalen taats-, scharnier of 

schuifdeuren. Of je nu een landelijk, modern, stoer of sober 

interieur hebt, de Retrosteel deuren van Retrodeuren.nl zijn 

stuk voor stuk echte eyecatchers en passen in ieder interieur 

en bij elk budget. Jan Rutten, eigenaar, vertelt er bewust voor 

te hebben gekozen de Retrosteel deuren uitsluitend van staal 

te maken. “Dus geen aluminium, geen hout en zeker geen 

met aluminium strippen beplakte glazen deur. Voor onze 

maatwerkdeuren geldt zeker ‘No deal without the real steel’.” 

NO DEAL 
WITHOUT 
THE REAL STEEL

UITSLUITEND MAATWERK
Ook hier in Zoetermeer merken ze dat in deze bijzondere tijd van zoveel 
mogelijk thuisblijven, iedereen meer met zijn huis bezig is, dus ook met 
de deuren en het interieur. Iedere prachtige stalen deur wordt in het 
eigen atelier van Retrodeuren.nl op maat gemaakt. Omdat alles klant 
specifiek gefabriceerd wordt, zijn er legio mogelijkheden om je eigen 
eyecatcher te ontwerpen met één van hun adviseurs. Denk bijvoorbeeld 
eens aan een stalen deur gevuld met authentieke wagondelen, “melk”- of 
rookglas, brons effect, een retro used look uitstraling of zelfs een witte 
poedercoating. Ze hebben er bewust voor gekozen om echte stalen 
deuren te fabriceren welke zeer slank van profiel zijn en toch imposant. 
“De enige restrictie is je fantasie”.

Jan geeft aan dat het van groot belang is voor de klant om het atelier, 
conform de RIVM richtlijnen, te bezoeken bij aanschaf van stalen 
deuren. Je koopt immers niet elke dag nieuwe deuren en deze moeten 
wel van toegevoegde waarde zijn aan je dagelijkse woongenot en 
werkomgeving. Stalen deuren zijn niet alleen mooi en functioneel in huis 
maar zijn ook praktisch in bedrijfsruimtes en geven een bedrijf een chique 
uitstraling. Alle deuren zijn zelf te monteren maar uiteraard staat er ook 
een professioneel montageteam tot je beschikking. De garantie van 15 
jaar is uitzonderlijk uniek en geeft maar weer aan waar Retrodeuren.nl 
voor staat.

AUTHENTIEK HOUT
Naast de exclusieve stalen deuren, trappen en balustrades, verkopen ze 
ook geweldige, in hoogte verstelbare, tafels en zitbanken van authentiek 
Iep of tropisch hardhout. Deze zijn er in diverse afmetingen en het hout is 
door wind, water en erosie gevormd. De onderstellen zijn gemaakt van 
oude stalen machineonderdelen en geven een stoer uiterlijk.

Naast het exclusieve importeurschap van vintage schuifdeursystemen 
maakt Retrodeuren.nl ook houten schuifdeuren. Deze deuren van goed 
gedroogd vuren hout zijn voorzien van een anti kromtrek insert. Iedere, 
stoere steigerhouten deur is uniek, heeft niet altijd dezelfde kleur, maar 
wel een rustige en neutrale uitstraling, zodat het met andere materialen te 
combineren is. De deur beitsen en voorzien van een prachtige handgreep 
zal de deur helemaal afmaken.

DAAROM RETRODEUREN.NL:
• ‘REAL STEEL’

• UITSLUITEND MAATWERK, NIETS IS STANDAARD

• HOLLANDS VAKMANSCHAP

• BESTE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING

• UNIEKE 15 JAAR GARANTIE

• VOORZIEN VAN HOOGWAARDIGE 

POEDERCOATING

ECHT DE MOOISTE DEUREN VAN NEDERLAND!

RETRODEUREN.NL

KOPERSTRAAT 19, ZOETERMEER 

T 088 123 1800 

WWW.RETRODEUREN.NL

INSTAGRAM: RETRODEUREN.NL 

FACEBOOK: RETRODEUREN.NL
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Z A R KO
PERFUME THE MUSE
Een muze inspireert door haar karakter, cha-

risma en persoonlijke touch. De uitstraling van 

iedere muze wordt bepaald door haar kracht 

en persoonlijkheid. Kenmerken die net zo be-

langrijk zijn, net zoals een favoriete outfi t om 

uw zelfvertrouwen te vergroten. €128,34 (100 

ml) | Exclusief verkrijgbaar bij Douglas, Weis-

senbruchlaan 158, Rotterdam/Hillegersberg, 

010 - 418 02 76

JO MALONE
PEONY BLUSH SUEDE 
EAU DE COLOGNE
De essentie van charme. Welig bloeiende pioe-

nen, intens en teer tegelijkertijd. Ze fl irten met het 

sappige zuur van rode appelen en de weelde-

righeid van jasmijn, rozen en anjers, vermengd 

met de sensualiteit van zacht suède. Luxueus en 

verleidelijk. € 116,39 (100 ml) | Exclusief ver-

krijgbaar bij Douglas, Weissenbruchlaan 158, 

Rotterdam/Hillegersberg, 010 - 418 02 76

WISHFULL 
YO GLOW ENZYME SCRUB
Yo Glow Enzyme Scrub is een zachte maar 

krachtige exfoliërende scrub doordrenkt 

met een combinatie van ananas- en papa-

ja-enzymen, BHA's en AHA's die de huid 

een verbluffende, wow-waardige gloed 

geven. €32,- | www.hudabeauty.com

FUGAZZI
IN LOVE WITH THE COCOS
Wanneer je warmte nodig hebt als de zon is verdwe-

nen, In Love With Coco brengt je terug waarnaar je 

verlangt. Een zonnig strandgevoel in een exotische 

setting. Sluit je ogen en geniet van deze perfecte mix 

van frisse en vurige tonen. €120 (50ml) |

 www.fugazzifragrances.com

CLARINS
HYDRATING GENTLE FOAMING CLEANSER
Hydrating Gentle Foaming Cleanser is geschikt voor een normale tot droge huid. Deze reiniging bevat het 

biologische aloë vera extract dat de huid hydrateert.

€24,00 (125 ml) | Verkrijgbaar vanaf 25 januari in de luxe parfumerie of op www.clarins.com

ZO SKIN HEALTH
DUAL ACTION SCRUB
ZO Skin Health Dual Action Scrub is 

een krachtige, multifunctionele en ef-

fectieve scrub die de bacteriën aan-

valt die acne veroorzaken. Het voert 

de huidcellen die poriën verstoppen 

af, verwijdert overmatige talg en oli-

en en  hydrateert. Met als resultaat 

een heldere, zachte en gehydrateer-

de huid. €85,95 | Verkrijgbaar bij 

de erkende behandellocaties

IN LOVE WITH THE COCOS
Wanneer je warmte nodig hebt als de zon is verdwe-

nen, In Love With Coco brengt je terug waarnaar je 

verlangt. Een zonnig strandgevoel in een exotische 

setting. Sluit je ogen en geniet van deze perfecte mix 

van frisse en vurige tonen. €120 (50ml) 

 www.fugazzifragrances.com
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C L A R I N S
CALM-ESSENTIEL SOOTHING EMULSION
Wil je de huid kalmeren en hydrateren? Deze emulsie 

hydrateert je huid intens en kun je zowel overdag als 

voor het slapen gaan gebruiken!  

€52,- (50ml) | Verkrijgbaar vanaf 15 februari in de 

luxe parfumerie of op www.clarins.com

P U PA
N E V E R  W I T H O U T
All-in-one palette. Een stralende teint in 

slechts 5 stappen. Kan dat? Jawel! PUPA 

Milano’s “NEVER WITHOUT PALETTE” 

heeft alle producten bij elkaar om de 

huid te accentueren en te laten stralen. 

€32,95 | www.carecosmetics.nl

C L A R I N S
CALM-ESSENTIEL REDNESS
C O R R E C T I V E  G E L
Wil je roodheid corrigeren en de huid ver-

zachten? Deze gel kalmeert de huid direct 

en hydrateert intens.  €37,50 (30ml) | Ver-

krijgbaar vanaf 15 februari in de luxe par-

fumerie of op www.clarins.com

C O L L I S T A R
G E S C H E N KS E T
DRO-AT TIVA®
Collistar’s geschenksets roepen door de unieke, 

krachtige,  grafi sche sfeer het 'City Lights' gevoel 

op, het thema van de nieuwe collectie gewijd aan 

de energie van de thuisstad van het merk, Milaan, 

de artistieke pracht van Florence, de thuisbasis 

van The Bridge, en steden over de hele wereld. 

De set bestaat uit: Deep Moisturizing Cream (50 

ml), Eye Hydro-Gel ice effect (5 ml) en The Bridge 

beauty bag (zwart). €38,49 | www.collistar.com

C L A R I N S
CALM-ESSENTIEL RESTORING

TREATMENT OIL
Wil je de huid kalmeren en voeden? Deze olie 

is perfect voor ’s nachts; de hele nacht wordt je 

huid intens gevoed en de huid kalmeert. 

€69,- (30ml) | Verkrijgbaar vanaf 15 februari 

in de luxe parfumerie of op www.clarins.com

LOUIS WIDMER
GETINTE DAG VERZORGING
U V  2 0  N A T U R E L  01
Breng de Getinte Dagverzorging UV 20 

’s morgens op een goed gereinigde huid 

aan. Het Extrait Liposomal is een doel-

treffende aanvulling bij deze dagver-

zorging. Dit intensieve antirimpelserum 

is een hooggeconcentreerde verzorging 

die diep in de huid werkt. Breng dit serum 

vóór de Getinte Dagverzorging UV 20 

aan. €20,60 | www.louis-widmer.com

LOUIS WIDMER - GETINTE DAG-
VERZORGING UV 20 BRONZE 02
Breng de Getinte Dagverzorging UV 20 ’s morgens op 

een goed gereinigde huid aan. Het Extrait Liposomal is 

een doeltreffende aanvulling bij deze dagverzorging. 

Dit intensieve antirimpelserum is een hooggeconcen-

treerde verzorging die diep in de huid werkt. Breng 

dit serum vóór de Getinte Dagverzorging UV 20 aan. 

€20,60 | www.louis-widmer.com

C O L L I S T A R

All-in-one palette. Een stralende teint in 

slechts 5 stappen. Kan dat? Jawel! PUPA 

Milano’s “NEVER WITHOUT PALETTE” 

heeft alle producten bij elkaar om de 

huid te accentueren en te laten stralen. 

F I R S T  C L A S S  B E A U T Y

...don't spoil any more days...

OUDE ZEEWEG 57  |  2202 CJ NOORDWIJK
TELEFOON: 071 – 36 14 702  |  EMAIL: INFO@AZZURROBEAUTY.NL

AZZURROBEAUTY.NL
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Gelukkig gaat het ons goed in tijden van corona. Voor 
sommige van onze cliënten is dat helaas soms anders en 
blijkt dat ze zich grote zorgen maken. Juist in deze tijden 
wil je kunnen vertrouwen en bouwen op je medewerkers 
en medewerkers op jou. Dat dat niet altijd gemakkelijk is 
blijkt uit de volgende casus waarin de werkgever helaas 
een ontslag op staande voet moest geven. Wat was nu 
het geval: De werkgever liep langs het bureau van de 
werknemer en zag op zijn tafel een sleutelbos liggen. Aan 
de sleutelbos zat wel een heel herkenbare sleutel. Dat 
was de sleutel van de koffi e automaat. Nader onderzoek 
wees uit dat de medewerker in kwestie al maanden gra-
tis koffi e uitdeelde zichzelf en zijn collega’s. Als de werk-
gever aanwezig was betaalde de werknemer gewoon zijn 
koffi e. Toen dit aan het licht kwam werd de medewerk-
er bevraagd, maar die meende niks verkeerd te hebben 
gedaan. Het was ook maar gewoon koffi e en de medew-

erkers kregen die ook wel eens gratis van de werkgever. 
Helaas voor hem waren en meerdere getuigen. Uitein-
delijk moest de rechter over de zaak oordelen en die stel-
de de retorische vraag: als je iets van je werkgever we-
gneemt dan is dat toch gewoon diefstal? U raadt het al, 
het ontslag op staande voet hield stand! De werknemer 
had gelogen over het voorval en dat had het vertrouwen 
onherstelbaar beschadigd.

Corona is een uitzonderlijke situatie voor zowel werk-
gever als werknemer. Niet alles is geregeld in de wet of 
regelgeving en daarom moet je soms er samen uit zien 
te komen. Bijvoorbeeld hoe ga je om met ziekte en ver-
zuim tijdens corona? Alledaagse problemen die tot grote 
uitdagingen en uiteenlopende juridische vraagstukken 
leiden waar we onze cliënten graag bij helpen. 

De Advocaten Groep
Wij zijn: De Advocaten Groep! Een no-nonsense kantoor 
in Rijswijk gericht op de MKB ondernemer, op steenworp 
afstand van Den Haag, Delft en Rotterdam. Per 1 augustus 
2020 is De Advocaten Groep verhuisd naar een nieuwe  
locatie langs de A4 aan de Laan van Zuid Hoorn 60. 

‘Brand New’ voor ons is onze nieuwe medewerker 
Nandini Bisseswar. Nandini heeft zich per 1 november 
2020 aangesloten bij De Advocaten Groep. Zij is in 2019 
Privaatrechtelijk afgestudeerd aan de Erasmus Universi-
teit Rotterdam. Ons team kan u vanaf nu nog beter en 
sneller van dienst zijn. 

De Maatschap de Advocaten Groep | Laan van Zuid Hoorn 60, 1e etage | 2289 DE Rijswijk (ZH) | T. 070 82 000 24 | F. 070 82 000 25

E. info@advocatengroep.nl | KvK 72999039 | BTW NL859606570B01

www.advocatengroep.nl

De Advocaten GroepHet nieuwe jaar inluiden met 
een nieuwe DAG

Tot slot willen wij ondernemers wijzen op de Wet ho-
mologatie onderhands akkoord (WHOA) die per 1 janu-
ari 2021 in werking treedt. Als uw bedrijf in fi nanciële 
problemen verkeert, biedt deze wet ondernemingen de 
mogelijkheid om buiten faillissement mee te werken aan 
een onderhands dwangakkoord met de schuldeisers om 
daarmee problematische schulden te herstructureren. 
De rechter dient de overeenkomst in dat geval goed te 
keuren (homologatie). Schuldeisers die weigeren met 
dit akkoord in te stemmen, kunnen onder bepaalde om-
standigheden gehouden worden om alsnog medewerk-
ing te verlenen. Daarnaast hebben veel werkgevers vra-
gen over welke verplichtingen zij hebben richting hun 
werknemers en vice versa. Waar werkgevers alles zullen 
doen om hun bedrijf in deze economisch moeilijke tijden 
overeind te houden, is het voor werknemers prioriteit om 
gezond te blijven en hun baan te behouden. 

Al zijn het onzekere tijden, met het juiste juridische ad-
vies is een deel van die onzekerheid te voorkomen of 
te verminderen. De Advocaten Groep is altijd bereid om 
samen met u te kijken hoe we u op de beste manier kun-
nen bi jstaan, dus schroom niet om contact met ons op te 
nemen. Wij gaan graag met energie en frisse zin samen 
met u 2021 in. Wij wensen u fi jne feestdagen!
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SIMONE 
ROMMELAARS
HEAD OF DESIGN MEXX

Kan je iets vertellen over Mexx?
Mexx is voor mij het merk dat ik als jong meisje al bewonderde. De pas-
sie, de fun en de sexyness die ze in de fotografie gebruikten en de kleding 
die ik toentertijd nog niet paste. Deze passie van toen brengen we terug 
in het Mexx van vandaag. Meer dan ooit is het vieren van de liefde zo 
ontzettend belangrijk. Daarom is de tagline voor SS21 ook ‘everything 
should be xx’. 

Hoe ben je hier ingerold?
Ik ben niet in deze business gerold, maar ben hier altijd al mee bezig 
geweest.  Als klein meisje was ik al met de barbiepoppen bezig om outfits 
te creëren en wist al vroeg op school dat ik de mode academie wilde 
volgen. Dus ik zou bijna zeggen: ‘het heeft zo moeten zijn’. Na 25 jaar in 
deze business doe ik het nog steeds vol passie & plezier. Voor minder wil 
ik het gewoon niet doen.

Waar ben je trots op?
Ik ben trots dat ik Mexx weer terug op de kaart mag zetten met een heel 
fijn dedicated team. Dat we echt vanuit teamwork iets moois neerzetten 
waar de mens en de liefde centraal staat. 

Wat hoop je te bereiken met Mexx?
Mijn droom is om Mexx als een prachtig lifestyle merk neer te zetten. Dat 
alles mooi in elkaar overloopt. Dat alles  met elkaar combineert. Dat we 
een sterke, toegankelijke vrouw neerzetten met daarnaast een hele fijne 
man, die niet over de top gekleed is maar op een stoere sophisticated 
manier. Alles klopt dan van A tot Z. De schoen moet kloppen met de outfit. 
Homewear mee laten lopen vanuit de fashion. En de kids ook echt weer 
kids is.  Dat lijkt mij de ultieme kick. En als we wat marktaandeel van vroe-
ger terug krijgen zou mega cool zijn. Zeker in deze gekke tijd.

Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de mode-industrie?
Nou, die zijn bizar op dit moment. En er zijn invloeden waar we geen 

invloed op hebben. Dus ik heb twee stelregels: Stick to your plan and pick 
your battles! Daarnaast wil ik meer duurzaamheid in de collectie verwer-
ken. Daarbij zullen de  collecties kleiner zijn dan  ze vroeger waren. Het 
gaat  niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit.

Wat is je eigen fashion favoriet?
Ligt aan de mood en het moment. Ik heb niet echt een favoriet. Ik hou 
van een goede clash in een outfit, een rauw randje met vrouwelijkheid. 
Die spanning vind ik interessant. Soms loop ik op kantoor in een spijker-
broek met t-shirt en een andere dag kan ik een geweldige over de top 
jurk dragen. Het ligt er echt aan hoe ik me voel en wat voor dag het gaat 
worden. Dat is soms heel moeilijk in te schatten, want mijn dagen lopen 
altijd anders en zijn hectisch. Als het dan net wat anders loopt, dan trek ik 
snel een fancy jurk uit de collectie aan en ben ik good to go.

Welk land inspireert je?
Italië, ik vind het heerlijk, de finesse, de vrouwelijkheid, sexyness, verzor-
ging en natuurlijk het heerlijke eten. Ik vind het heerlijk om te lopen door 
deze Italiaanse finesse met mijn nuchtere Nederlandse attitude. Die mix, 
die clash, I love it.

Wat is je favoriete quote?
Ik heb er meer: Stick to your plan, pick your battles and always follow 
your heart.

Wat is je ultieme tip voor ondernemende vrouwen?
Volg je hart, laat je niet van de kaart brengen door andere. Ik ben ervan 
overtuigd wanneer je je werk met passie en bezieling doet, je door het 
plafond kunt gaan. Think big en blijf altijd in mogelijkheden denken. En 
er zijn altijd wel onzekere momenten, maar als je eerlijk naar jezelf blijft 
komt het altijd goed. Als je echt iets wilt dan kan het.

WWW.MEXX.COM/NL/
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Een gladde huid met een jongere, frisse uitstraling: 

wie tekent er niet voor? De gang naar de cosme-

tisch arts voor een prikje her en der lijkt de enige 

oplossing. Het Hibiscus extract uit Webecos Myox 

bestrijdt op het ontstaan van rimpels dezelfde wijze 

als botox, doordat ze de samentrekking van ge-

laatsspieren voorkomen. 

€ 33,90 (50ml)  | www.webecos.com

De LUNA 3 beschikt over een reiniging- en massagemodus. De borstel voor de reinigingsmodus bevindt zich 

aan de voorkant van de tool. Met de reinigingsmodus geef je de huid in combinatie met je favoriete cleanser 

een zachte, maar diepe reiniging. De haartjes van de LUNA 3 zijn namelijk gemaakt van ultra-hygiënisch 

siliconen. €199,- | www.foreo.com

S E N S A I
TOTAL LIP GLOSS
Deze lippenverwenner laat de mond 

met een vleugje kleur en een zachte 

glow van rosé en gouden parelglans 

verleidelijk glanzen. Total lip gloss kan 

voor een bijzonder subtiele fi nish ook 

alleen gebruikt worden. Over de lip-

penstift geeft het de lippen extra volume. 

€47,27 | www.sensai-cosmetics.com

Voor haar! Voor hem! Voor iedereen die van 

kruidige noten en fl uweelzachte tederheid 

houdt, omhuld met overheerlijk ‘sugar coated’ 

fruit. Een uitbarsting van frisheid markeert de 

eerste sensatie van jouw Sugar Daddy: knis-

perend mandarijn, sprankelend bergamot met 

een injectie van zwarte bes. 

€120 (50ml) | www.fugazzifragrances.com

Webecos Purifying Dermaceutical Clear Face 

Gel is een bijzonder effectieve gel tegen een 

onzuivere huid. Het helpt de groei van de P. 

Acnes bacterie te verminderen, de sebum 

productie te reduceren, de herhaling van 

acne uitbraken te minimaliseren, ontstekingen 

te verminderen en acne littekens te reduceren. 

€19,90 (50ml) | www.webecos.com

M I N K B C  B E R R Y
Fris, zoet en perfect voor dit seizoen, Berry is een warm 

roze tint met bruine ondertonen. Deze Pure Mineral Lipstick 

van Mineralogie zit boordevol lip conditioners en een in-

tens hydraterende formule voor het voeden en beschermen 

van je lippen. €27,00 | www.minkbc.nl

CLARINS SOOTHING GENTLE FOAMING CLEANSER

Soothing Gentle Foaming Cleanser geschikt voor een zeer 

droge tot gevoelige huid. Deze reiniging is verrijkt met bio-

logische kamille om de huid te kalmeren en biologische 

shea boter om een geïrriteerd gevoel op de huid te voor-

komen. €24,00 (125 ml) | Verkrijgbaar vanaf 25 januari 

in de luxe parfumerie of op www.clarins.com

CLARINS - LIP COMFORT OIL
De voordelen van een lipverzorging zijn goed, 

maar de Lip Comfort Oil Shimmer is fantastisch! 

De lippen worden gevoed, beschermd en krijgen 

een prachtige glanzende fi nish, het is schitterend! 

€24,- | Verkrijgbaar vanaf 18 januari in de luxe 

parfumerie of op www.clarins.com 

Webecos Purifying Dermaceutical Clear Face 

Gel is een bijzonder effectieve gel tegen een 

onzuivere huid. Het helpt de groei van de P. 

Acnes bacterie te verminderen, de sebum 

productie te reduceren, de herhaling van 

acne uitbraken te minimaliseren, ontstekingen 

te verminderen en acne littekens te reduceren. 

€19,90 (50ml) 

B E R R Y
Fris, zoet en perfect voor dit seizoen, Berry is een warm 

roze tint met bruine ondertonen. Deze Pure Mineral Lipstick 

van Mineralogie zit boordevol lip conditioners en een in-

tens hydraterende formule voor het voeden en beschermen 

FUGAZZI SUGAR DADDY

FOREO LUNA 3

W E B E C O S
PURIFYING  DERMACEUTICAL
C L E A R  F A C E  G E L

WEBECOS

MYOX

ByBiesje
Ben je op zoek naar een 

origineel cadeau dan ben je hier 
aan het juiste adres! 

Naast slingers zijn er ook tipi’s en 
dekentjes verkijgbaar.

Alle producten worden met de 
hand gemaakt, 

www.ByBiesje.com
@bybiesje

Verjaardag- & Geboorteslingers
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O O L A B O O 
CHRISTMAS BOX LIMITED EDITION
Oolaboo introduceert het ultieme cadeau voor Kerstmis dit 

jaar: open de vrolijke gift box en ontdek een delicious bath & 

shower gel (500 ml) en een lovely body lotion (500 ml). 

€49,95 | www.oolabooshop.com 

Intensieve behandeling die de bindingen versterkt, vermenig-

vuldigt en het haar onmiddellijk transformeert. Waardoor het 

zichtbaar gezonder, zachter en glanzender wordt na slechts 

1 gebruik. Het richt zich op 3 haarlagen, intensief herstellend 

met 2x meer boter en oliën dan het lichte masker. Ideaal voor 

alle texturen van gemiddeld tot dik haar.

€52,- (200 ml) | www.aveda.eu

B O T A N I C A L  R E P A I R T M
S T R E N G T H E N I N G
L E A V E  I N  T R E A T M E N T
Herstelt, voorkomt en beschermt tegen be-

schadiging terwijl het hecht aan de kern. 

Vermindert breuken in slechts 1 gebruik, 

voor direct sterker haar. Beschermt tegen 

hittestyling tot 450 ° F en uitdrogende 

effecten van de zon. 

€36,50 (100 ml) | www.aveda.eu

Maak kennis met de meest langver-

wachte, populaire holiday set die er is! 

De limited-edition Moroccanoil Beauty 

Vault bevat maar liefst zeven verschillen-

de best-selling styling producten in een 

prachtige, feestelijke box! Creëer jouw 

schitterende kerstlook met de favorieten 

uit de ultieme Beauty Vault. 

€39,90| www.moroccanoil.com

L E A V E  I N  T R E A T M E N T

schadiging terwijl het hecht aan de kern. 

Vermindert breuken in slechts 1 gebruik, 

voor direct sterker haar. Beschermt tegen 

hittestyling tot 450 ° F en uitdrogende 

A V E D A

Intensieve behandeling die de bindingen versterkt, vermenig-

A V E D A
BOTANICAL REPAIRTM 
INTENSIVE  STRENGTHENING 

M A S Q U E   R I C H

M O R O C C A N O I L 
H O L I D A Y  G I F T S E T  R E P A I R
t's a jolly Christmas! Nu meer dan ooit wil je schitterend en glanzend 

verschijnen om samen met een klein gezelschap te genieten van de 

feestdagen. Het ultieme kado voor jezelf óf onder de boom: de Mo-

roccanoil Holiday Giftset met limited-edition Holiday bag. 

€ 66,70 | www.moroccanoil.com 

Maak kennis met de meest langver-

wachte, populaire holiday set die er is! 

De limited-edition Moroccanoil Beauty 

Vault bevat maar liefst zeven verschillen-

de best-selling styling producten in een 

prachtige, feestelijke box! Creëer jouw 

schitterende kerstlook met de favorieten 

M O R O C C A N O I L
B E A U T Y  V A U L T

H E R M È S
L’OMBRE DES MERVEILLES
Een door licht en donker gekenmerkte geur, een prik-

kelend licht vleugje wierook onderstreept de  hespe-

ridéenoten van Eau des Merveilles. De donkergekleur-

de tonkaboon zet het parfum kracht bij, terwijl een 

snufje zwarte thee de houten omzoomt en nieuwe licht-

puntjes ontsluiert.  €132 (100ml) | www.hermes.com

H E R M È S

C L A R I N S
PURIFYING GENTLE 
FOAMING CLEANSER

D O U G L A S
S E A T H A L A S S O
L ICHAAMSVERZORGINGSSET
Geniet met de Douglas Home Spa Seathalasso 

set voor een momentje van rust en ontspanning. 

Seathalasso werkt dankzij bergamot en zeezout 

verkwikkend en verfrissend. De onweerstaanbare 

combinatie van jasmijn, sering en oranjebloesem 

met witte muskus en cedertonen laat u diep in 

de kracht van de zee duiken. €17,99 | Exclusief 

verkrijgbaar bij Douglas, Weissenbruchlaan 158, 

Rotterdam/Hillegersberg, 010 - 418 02 76

A B S O L U T I O N
LE BAUME CÉLESTE
Reinigt, kalmeert, corrigeert en verwent Le 

Baume Céleste is net zo mild voor uw huid 

als voor uw geest. Met de zachtste aanra-

king en in een enkele stap verwijdert deze

Ontdek de Gentle Bi-Phase make-up remover 

van Douglas Essential die voorzichtig alle sporen 

van make-up verwijdert, zelfs waterproof ma-

ke-up. De perfecte combinatie van olie 

en water is het perfecte duo om uw ma-

ke-up moeiteloos te verwijderen. De oog-

contour wordt gevoed en gekalmeerd. 

€10,19 (200ml) | Exclusief verkrijgbaar 

bij Douglas, Weissenbruchlaan 158, Rot-

terdam/Hillegersberg, 010 - 418 02 76

Soms heeft onze huid wat extra zorg en herstel nodig. 

Botanische 8-uur herstellende en verlichtende crème 

is een geavanceerde behandeling om de problemati-

sche huid te herstellen. Aandoeningen zoals eczeem, 

dermatitis, gebarsten hielen, droge ellebogen en knie-

en, snijwonden, schaafwonden en kleine brandwon-

den zullen zeker baat hebben bij dit middel dat 8 uur 

lang aanhoudt. €90,- (100ml) | www.mgcderma.nl

J A Y  O R G A N I C 
F R A G R A N C E

Het 100% biologische Eau de Parfum van JAY Orga-

nic Fragrance is een verfi jnd en chique parfum voor 

vrouwen met een verleidelijke bloemengeur. De bio-

logische alcohol in dit unieke parfum is afkomstig 

uit granen en ook de bloemmelange is 100% van 

biologische kweek. €44,95 (50ml) | www.vedax.nl

MGC DERMA
CALMING HAND CREAM
Onze handen worden constant blootgesteld aan 

schadelijke invloeden van buitenaf. Mensen met een 

ontsteking zoals artritis ervaren gewrichtspijn, stijfheid, 

zwelling en/of gevoeligheid. Deze kalmerende hand-

crème kalmeert en voedt de handen onmiddellijk en 

zorgt ook voor langdurig comfort en hydratatie. On-

misbaar in deze tijden waarin we onze handen meer 

dan ooit wassen. €50,- (100ml) | www.mgcderma.nl

D O U G L A S
G E N T L E  B I - P H A S E
G E Z I C H T S R E I N I G I N G

D O U G L A S
S E A T H A L A S S O

olie-in-gel gezichtsreiniger alle sporen van vervuiling die zich op uw huid 

hebben opgestapeld.  €34,- | www.absolution.nl

J A Y
F R A G R A N C E

Purifying Gentle Foaming Cleanseris 

geschikt voor een gecombineerde 

tot vette huid. Deze reiniging is ver-

rijkt met biologische moerasspirea en 

een vorm van salicylzuur dat de huid 

zuivert en een stevige huidstructuur 

bevordert.€24,00 (125 ml) | Verkrijg-

baar vanaf 25 januari in de luxe par-

fumerie of op www.clarins.com

MGC DERMA - BOTANICAL 
BLEND DEEP REPLENISH
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CABARETIÈRE, ACTRICE EN TELEVISIEMAKER

MAIKE MEIJER 
SCHRIJFT BESTSELLER  
WEN ER MAAR AAN

Maike appt: ‘Ik bel je als ik uit de trein stap’. Het leven van 

Maike staat op zijn kop vanaf het moment dat haar boek uit-

kwam. Ze is vrolijk en zit vol energie als we elkaar spreken. 

‘Ik kom net uit Nijmegen, even een familiebezoek gecombi-

neerd met een signeersessie in een boekhandel. Mijn tante 

Jopie kocht er tien! Zo ongelofelijk lief.’ 

‘Vlak ervoor had ik een signeersessie in boekhandel Broese in Utrecht. Ook 
hilarisch, een vrouw kwam naar me toe en dacht dat ik de informatiebalie 
was. Ze vroeg of ik ook boeken met kleurplaten voor volwassenen had. 
Ik pakte mijn eigen boek, het staat bomvol zwart wit tekeningen die ze 
in kan kleuren.’ Ze vervolgt: ‘Signeren is moeilijk, mensen zijn bang voor 
corona. Normaal gesproken sta ik op een podium met publiek en nu met 
zo’n boek is het heel lastig, je bent als persoon wat meer onzichtbaar. Ik 
probeer daarom zoveel mogelijk langs de boekhandels te reizen en zelf 
de mensen te ontmoeten.’

Een paar weken na de release staat Wen er maar aan op 2, net onder 
Barak Obama. Maike: ‘het zou leuk zijn om te kunnen zeggen dat je 
boven Obama ligt!’ De actrice van Toren C lacht: ‘Het boek heeft na een 
paar weken al een 5e druk! Ik heb dit echt niet zien aankomen, ik ben 
enorm verrast door het succes.’ 

‘Ik heb samengewerkt met redacteur Harminke Medendorp, zij is echt 
fantastisch. Inmiddels weet ik door ervaring waar de grap zit, dan vind 
ik het zelf grappig, maar dan weet ik nog niet of het heel erg aanslaat, 
ik test het dan bij Harminke.’ ‘De reacties zijn zo leuk;  ik kreeg gisteren 
een bericht van een vrouw die vertelde dat ze zich niet zo lekker voelde, 
haar zoontje kwam naar toe en zei: Kun je niet weer dat boek gaan lezen 
mam? Ze wist niet dat je zo kon lachen om de overgang.’

Zijn er dingen die je niet leuk vindt aan jouw beroep? 
Maike: ‘Wat is mijn beroep? Ik ben producent, actrice en ik schrijf al 
vanaf mijn 29ste toneelstukken, daarna kwam Toren C. Ik vind het stomste 
de administratie. Ik vind het moeilijk, maar ik doe het wel. Ben heel 
ondernemend, het zakelijke stuk besteed ik uit. BTW is “By The Way doe 
jij het ff” voor mij. Het leuke van mijn werk is dat ik mijn eigen ding kan 
doen. Mijn hobby is mijn werk. Tuin harken vind ik ook leuk, verder heb 
ik niet veel hobby’s.’

Je hebt geen moeite om je bloot te geven, maar ik kan me best 
voorstellen dat jij ook wel eens je schaamt of blunders maakt. Kun 
je iets met ons delen? Maike: ‘Dan denk ik toch aan Toren C. Toen 
mijn kinderen kleiner waren dacht ik regelmatig, gaan mijn kinderen dit 
zien? Met mijn buik roken en met mijn kont omhoog in de struiken..Op 
het schoolplein kwam er wel eens een ouder naar me toe met een hoog 
stemmetje: “wat je nou gister allemaal deed…” De kinderen zijn nu een 
stuk ouder en dan is het toch een ander verhaal.’
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Als je vrij bent, wat doe je dan het liefst? Uitslapen, of waar ga je heen?
‘Dat is nou de ellende van schrijver zijn, dat gaat altijd door. Ik vind het moeilijk om mijn hoofd 
stil te zetten. Ik ga zo weer schrijven, ik moet de lijnen uitzetten. Ik kan me ook slecht ontspannen. 
De sauna vind ik heerlijk, maar dat kan nu even niet door Corona.  ’s Ochtends mediteren dat 
helpt wel bij mij, maar daar komt nu ook niet van. Een lekkere massage vind ik ook fijn. De beste 
plek is waar ik tot rust kom is ons huis in Italië op de berg. Lekker in de tuin, of iets repareren. Als 
ik er aan denk word ik al gelukkig. Ook citroenen! De geur van de citroenbomen in de tuin, ze 
dragen altijd vrucht. Die geur maakt endorfine aan.’

Heb je iets met sport? Ik herinner me dat je renschoenen had besteld.
Maike: ‘Ja het is ongelofelijk! Sinds een jaar ren ik 6 keer per week, elke ochtend. Maximaal 20 
tot 30 minuten per dag. Het is de kick off van de dag.

Wat vind je van huisdieren? Heb je wel eens een huisdier gehad?
Maike: ‘Haha wat een vraag! Ik heb konijnen gehad voor de kinderen. Een konijn van mijn 
zoon Mo was levensgevaarlijk, heel eng, een soort springkonijn. Hij was een moordmachine 
met enorme voortanden. Ik was als de dood als ik ze moest voeren. De goudvis van mijn zoon 
Thor heet Willem van Oranje, een arrogante vis, hij heeft andere vissen vermoord. Geen aardige 
Willem, wel de langstlevende goudvis van Nederland, hij is inmiddels naar een vriendin van 
mijn zoon verhuisd.

Hou je van koken? En heb je een favoriet restaurant in Amsterdam?
Maike: ‘Ik ben al heel lang  niet meer geweest, maar  Restaurant NENI was echt fantastisch. Ik 
hou zelf ook van koken, Indiaas, Thais. Steeds meer vegetarisch

Wie bewonder je en waarom?
Maike: ‘Kamala Harris, de Vicepresident-elect! Als er iemand mij opluchting heeft gegeven dan 
is zij het. Ik kon weer voor het eerst adem halen, haar speech waarin ze hoop uitspreekt voor 
alle jonge meisjes heeft me enorm geraakt. Ik vind haar fantastisch. Ze is een intelligent warm en 
sterk persoon. Dit zijn mensen die onze ankers  moeten worden. Onze hoop.

OVER MAIKE
Maike zat in Nijmegen op school, eerst op de Nijmeegse Scholengemeenschap waar ze 
havo deed en daarna naar het VWO op het Dukenburg College. Ze wilde graag naar de 
Kunstacademie, ze tekende graag. Maar toen er tijdens een voorlichtingsdag een jongen op 
school vertelde over de Toneelacademie Maastricht, werd ze gegrepen door zijn verhaal. Het 
werd de Toneelacademie in Maastricht. ‘Ik vond het leuk om toneel te spelen, met mijn broer 
samen toneelstukjes maken. Toppop naspelen, films naspelen (Jaws!). Op school deed ik ook 
Toppop na, met natuurlijk mezelf op 1, als Blondie.’
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Wat in maart begon als een lockdown van twee weken om 

een nieuw, onbekend virus er onder te krijgen is inmiddels een 

periode van bijna een jaar waarin de wereld kennis heeft ge-

maakt met het Corona virus. Voor iedereen zeer ingrijpende 

tijden waarin vooruitkijken moeilijk is door de onzekerheid van 

de situatie. Intelligente lockdown, in de zomer wat vrijer en 

daarna toch weer strengere regels volgen. Zeker voor de Ho-

reca die vaak als eerste aan de beurt zijn heeft dit zeer grote 

gevolgen. Maar in plaats van de kop laten hangen biedt deze 

periode ook zeker hele grote kansen! Wie durft juist nu vooruit 

te kijken en zo sterk mogelijk de toekomst tegemoet te gaan?

BAR & KITCHEN
ZOCHER
STERKER UIT DE CORONA CRISIS KOMEN

Bar & Kitchen Zocher is het restaurant van het Carlton Square 
Hotel in Haarlem. Het kleine geluk dat zij hebben is dat zij ook 
tijdens de lockdowns wel open mochten blijven aangezien zij 
hotelgasten moeten kunnen voorzien van maaltijden en drankjes. 
Een luxe die op zichzelf staande restaurants natuurlijk niet hebben. 
Juist het open zijn en aanwezig mogen zijn voor de hotelgasten 
heeft er voor gezorgd dat processen en ontwikkelingen nooit stil 
hebben gestaan. In de ogen van Bar & Kitchen Zocher biedt dit 
nu juist kansen wanneer het ergste van deze crisis straks voorbij is!

“Wij hebben juist deze periode aangepakt om nog eens kritisch 
naar onszelf te kijken en punten te finetunen. Deze hele crisis heeft 
de hotelmarkt op zijn kop gegooid en dus zijn wij op 16 maart, 
de dag na het sluiten van de Horeca, gaan nadenken over de 
toekomst. Op welke doelgroep moeten wij ons richten? Waar 
liggen kansen? Sluiten onze bestaande plannen hierop aan? 
Waar willen wij om bekend staan en wat vinden wij belangrijk? 
Allemaal vragen om niet zo zeer tijdens deze lockdown optimaal 
te presteren maar vooral straks na deze crisis er direct te staan en 
klaar te zijn voor de toekomst!” Aldus Stef Reichert, F&B Manager 
van het Carlton Square Haarlem. 

EEN AVONDJE UIT MET EEN VERHAAL. 
Bar en Kitchen Zocher dankt zijn naam aan de familie Zocher, een bekende 
Haarlemse tuinarchitecten familie die onder andere het Vondelpark in 
Amsterdam ontwierp maar ook het Fredrikspark in Haarlem, waaraan het 
Carlton Square is gelegen. “De familie Zocher gebruikte veel groentes 
in de door hun ontworpen tuinen, hielden van lekker eten en drinken en 
waren ook nog eens echte Haarlemmers. Iets wat allemaal aansluit bij 
onze belangrijkste punten in het restaurant”. Aldus Bastiaan Koenders, 
Chef Kok van Bar & Kitchen Zocher. “Storytelling kan een eet belevenis 
compleet maken. Door ons restaurant hangen verschillende tekeningen, 
schilderijen en verwijzingen naar de familie Zocher. Wij willen juist de gast 
uitdagen om nieuwsgierig te worden naar het verhaal achter deze naam 
en tekeningen en zo onze ideeën ook met onze gasten delen. En precies 
hier denk ik dat in de toekomst onze kracht gaat liggen. Het dicht bij huis 
zoeken, veel met lokale producten werken en groentes nadrukkelijk terug 
laten komen in gerechten” vervolgt Koenders. 

Terugkerend was dat Bar & Kitchen Zocher zich op drie belangrijke pijlers 
richt: groentes, lokaal en Kamado barbecue. Deze barbecue speelt een 
belangrijke rol in de open keuken van het restaurant. De geur komt je 
tegemoet bij de voordeur en in vrijwel ieder gerecht zit een onderdeel dat 
van deze barbecue af komt. Zo serveert Bastiaan geen gewone boter bij 
zijn brood, maar gerookte tomaten boter van deze barbecue en grilt hij 
zijn vlees en vis er op. 

De drie pijlers zijn voornamelijk zichtbare punten waar het restaurant zich 
op richt, maar minstens net zo belangrijk is het onzichtbare. Waar haal 
je tegenwoordig je producten vandaan? Hoe zijn deze geproduceerd? 
In de huidige tijd komt er steeds meer aandacht voor de manier van 
produceren. Niet te proeven zou je misschien denken? Bastiaan is het 
daar niet mee eens. “Eerlijke producten, een koe dat een goed leven 
heeft gehad, een verantwoord gevangen vis: je kan het proeven! Er zit 
een duidelijk verschil in de smaak die dit product overbrengt. Maar naast 
de kwaliteit van het voedsel vinden wij ook andere omstandigheden 
belangrijk. Waarom vlees halen uit Ierland en Nieuw Zeeland als wij het 
lekkerste vlees gewoon hier hebben rondlopen? Allemaal keuzes die wij 
bewust maken. Valt het een gast direct op? Ik denk dat de gast het kan 
proeven, maar ook naar de maatschappij vinden wij het belangrijk om 
hier bewust van te zijn.”

DUTCH CUISINE.
Juist nu in deze vreemde tijden heeft Bar & Kitchen Zocher zich nog meer 
verdiept in een onderdeel dat zij belangrijk vinden: lokaal. “Waarom 
kaas halen bij een groothandel als wij de beste kaaswinkel van Haarlem 
kaas kunnen laten leveren? Waarom thee bij de grote spelers halen als 
er in de straat naast ons een super mooie theewinkel is? Juist in deze 
tijden van crisis is het fijn om de lokale ondernemers bij ons restaurant te 
betrekken en dit als kracht te gebruiken.” Aldus Stef.

Sinds begin van dit jaar is Bar & Kitchen Zocher ook aangesloten bij 
Dutch Cuisine. Deze organisatie promoot het gebruik van Nederlandse 
producten en heeft als doel mensen duurzaam, lekker en gezond te laten 
eten. Nederland staat in de wereld om veel bekend, maar niet direct om 
zijn eetcultuur. Hier wil Dutch Cuisine graag verandering in brengen door 
samen te werken met verschillende top chefs en op die manier gasten 
bewust maken van de mooie producten die Nederland te bieden heeft. 
“Wij waren altijd al wel bewust van het belang hiervan en juist daarom 
kwamen wij zelf bij Dutch Cuisine uit. Maar door ons bij hun aan te sluiten 
is hier nog meer verdieping in gekomen. Het gebruik van groentes of 
fruit dat is afgekeurd door afwijkende kleur of vorm is zo’n voorbeeld. 
Waarom zouden wij een rechthoekige tomaat weggooien als je er net 
zo’n lekkere soep van kan maken? Kleine acties, maar als iedereen het 
doet dan heeft dit een heel groot resultaat. En juist in deze moeilijke tijden 
fijn om juist de Nederlandse producenten en bedrijven een zetje in de 
rug te geven. Samen komen wij beter uit deze tijden, daarvan zijn wij 
overtuigd!” Aldus Stef.

BLIK OP DE TOEKOMST.
Laten wij allemaal hopen dat deze Corona crisis er binnenkort toch echt 
een keer op zit. Voor dat moment ligt er een nieuwe menukaart klaar bij 
Bar & Kitchen Zocher om met een frisse start weer aan de slag te gaan. 
Zo sluit Bastiaan af: “Ik ben kok geworden omdat koken zo leuk is, maar 
waar het echt om gaat is die gasten blij maken en lachend de deur uit 
te zien gaan. Ik kan niet wachten totdat wij straks weer ons restaurant 
kunnen draaien zonder beperkingen, na te denken of wij wel genoeg 
afstand houden en wij onze volledige capaciteit kunnen gebruiken. Wij 
zullen de gasten met open armen ontvangen en zoals altijd volledig in de 
watten leggen!”. 

BAR & KITCHEN ZOCHER

BAAN 7 (HOUTPLEIN), 

2012 DB HAARLEM

+31 (0) 23 752 18 80

WWW.ZOCHERHAARLEM.NL
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M E D I K 8
BAKUCHIOL     PEPTIDES
Bakuchiol Peptides voelt ongeloofl ijk rustgevend en ver-

zachtend op de huid. De huidbarrière wordt na verloop 

van tijd hersteld waardoor de huid beschermd en soe-

pel blijft terwijl ontstekingen en roodheid zichtbaar wor-

den verminderd. Bakuchiol Peptides is doordrenkt met 

verhelderende peptiden hetgeen een egale, verlichte 

huidteint bevordert. € 64,50 (30ml)  |   www.medik8.nl

M I N K B C 
M I N E R A L O G I E ' S  E Y E
C A N D Y  M E S M E R I Z E
Betover met Mineralogie's Eye Candy Mesmerize. Deze 

gunmetal zilvergrijs, is een zwoel en rijk metallic dat al-

tijd goed scoort. Breng aan over het gehele ooglid voor 

een oogverblindend metallic effect, of breng aan in de 

arcadeboog en blend met lichtere. De rijke, creamy for-

mule maakt dat je in een handomdraai een prachtige 

ooglook creëert. €38,00  | www.minkbc.nl

E L E V E N  A U S T R A L I A 
H O L I D AY  B O X  B L O N D E
De  ELEVEN Australia Holiday Box - Blonde  is met zijn 

mooie geschenkdoos het perfecte cadeau voor  de feest-

dagen of een mooi verwenpakket voor jezelf.  Hij is ge-

maakt van 100% gerecycled karton en je hebt 20% voor-

deel op de producten als je deze box koopt (€45,50 i.p.v. 

€56,85).

Het "BLONDE TRIO" bevat de volgende producten:

Keep My Colour Blonde Shampoo 300 ml, Keep My Co-

lour Blonde Treatment 200 ml en Refresh & Hydrate Fra-

grance Spray. €45,50 | www.elevenaustralia.com

M E D I K 8
H . E . O .  M A S K
Medik8 heeft zich ten doel gesteld het meest hydraterende 

masker ter wereld te maken om het probleem van de zeer 

droge huid aan te pakken en een fl inke dosis vocht af te ge-

ven voor een diep gevoede huid. €69,95  | www.medik8.nl

S E N S A I
H Y D R A  C H A N G E  M A S K
Dit high-tech hyaluronanmasker vult de vochtvoorraden 

van de huid aan en verleent hem een fris, stevig uiterlijk. 

Versterkt de compactheid van de huid en reduceert lijn-

tjes en rimpels. Fijne oliën brengen de textuur al tijdens 

het aanbrengen tot smelten. De consistentie wordt elas-

tisch en verdeelt zich zijdezacht en glad over de huid. 

€122,89 (75ml)  | www.sensai-cosmetics.com

M E D I K 8

E L E V E N  A U S T R A L I A 

M I N E R A L O G I E ' S  E Y E
C A N D Y  M E S M E R I Z E
Betover met Mineralogie's Eye Candy Mesmerize. Deze 

gunmetal zilvergrijs, is een zwoel en rijk metallic dat al-

tijd goed scoort. Breng aan over het gehele ooglid voor 

een oogverblindend metallic effect, of breng aan in de 

arcadeboog en blend met lichtere. De rijke, creamy for-

mule maakt dat je in een handomdraai een prachtige 

MINKBC
P H Y T ’ E T H E R S
Phyt’Ethers zijn hoge fre-

quentie serums. Ze zijn sa-

mengesteld uit een mix van 

natuurlijke, zuivere, essentiële oliën. Ze worden gebruikt 

voor de verzorging van het gezicht, de hoofdhuid en het 

lichaam. Met de Five Phyt'Ethers Selfcare Kit van Phyto5 

breng je, volgens de cyclus van de vijf elementen uit de 

Chinese Geneeskunde, gedurende de kuur de vitale ener-

giestromen volledig in balans. 

€70,00 (5x5ml) | www.minkbc.nl

LOUIS WIDMER
SILVER REPAIR CREAM
De Louis Widmer Remederm Zilver 

Crème Repair is speciaal ontwikkeld 

voor de extreem droge, geïrriteerde 

huidzones die vaak rode vlekken ver-

tonen. Bevat kwalitatief hoogwaardi-

ARIANE INDEN
EXTRA VOLUME MASCARA
De speciale formule is zo gemaakt dat 

deze voor alledaagse activiteiten de 

perfecte mascara is die heel goed op 

de wimpers blijft zitten, zelfs in water 

en hitte en in welk klimaat dan ook. 

Inherent hieraan droogt de substantie 

sneller op, is de mascara gemakkelijk 

aan te brengen, en heeft deze masca-

ra een prettig ‘draag comfort’ €30,- 

|www.arianeinden.com

IT’S A 10 HAIRCARE
MIRACLE LEAVE-IN PRODUCT
Zeg vaarwel tegen dof, beschadigt haar 

en hallo tegen je nieuwe BFF voor haar-

verzorging; onze Miracle Leave-In Con-

ditioner. Deze eenvoudig te gebruiken 

spray, een cultklassieker, maakt het haar 

glad, elimineert kroes, herstelt glans en 

versterkt de natuurlijke body van je haar.

€18,95  | www.itsa10haircare.nl

ABERCROMBIE & FITCH
AUTHENTIC NIGHT
FOR WOMEN EDP
AUTHENTIC NIGHT FOR WOMEN is 

een bloemige, fruitige geur met houtach-

tige tonen voor de populaire dame die 

mooie en oprechte momenten graag met 

haar vrienden deelt. Ze houdt van dansen 

en is 100% zichzelf. Soms speels en soms 

elegant. €69,- (100ml) | Exclusief ver-

krijgbaar bij Douglas.

Natuurlijk gewonnen bo-

tanisch collageen uit maïs, 

soja- en tarwe-eiwitten ge-

combineerd met eiwit van 

witte lupine versterken de 

huidstructuur en verbeteren de 

elasticiteit van de huid. Zwar-

te tulp voegt extra vocht toe

PERFECT SKIN SOFT DAY & NIGHT CREAM
Verzachtende crème met Vitamine A + E voor de rode, gevoe-

lige, uitgedroogde, geprikkelde, ruwe en schrale huid. Ook 

geschikt bij puistjes. De door puistjes en onregelmatigheden, 

air-conditioning gevoelige huid wordt verzacht, gevoed en be-

schermd. Perfect Skin Soft Day & Night Cream ondersteunt het 

natuurlijk herstel. €60,-  (50ml) |www.arianeinden.com

ARIANE INDEN

ABERCROMBIE & FITCH
AUTHENTIC NIGHT
FOR WOMEN EDP

tonen. Bevat kwalitatief hoogwaardi-

ge bestanddelen waaron-

der zilver wat roodheden 

zichtbaar vermindert binnen 

twee weken. Gammalinol-

zuur normaliseert de afschil-

fering en irritaties. €17,50 | 

www.louis-widmer.com

Natuurlijk gewonnen bo-

tanisch collageen uit maïs, 

soja- en tarwe-eiwitten ge-

combineerd met eiwit van 

witte lupine versterken de 

huidstructuur en verbeteren de 

elasticiteit van de huid. Zwar-

te tulp voegt extra vocht toe

A N N E M A R I E 

BÖRLIND
NATU COLLAGEN FLUID

ARIANE 
INDEN

en onderhoudt de natuurlijke barrière 

van de huid. Voor een soepele, stevigere 

huid. €49,95 | www.carecosmetics.nl
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MAAK DE FEESTDAGEN COMPLEET 
MET DEZE ORIGINELE CADEAUTIPS

De donkere straten worden feestelijk verlicht, de chocola-

deletters en pepernoten vliegen over de toonbank en de 

eerste kerstbomen worden alweer opgetuigd. Dat betekent 

maar één ding… de feestdagen zijn in aantocht! In alle de-

cemberdrukte moet er vaak last minute nog worden gezocht 

naar een bijzonder cadeau voor in de schoen of onder de 

kerstboom. Om je een handje te helpen (én je een stress-

vrije feestmaand te bezorgen) heeft MissPublicity een lijstje 

met originele cadeautips samengesteld. Zo ben je binnen no 

time klaar voor de feestdagen!

BLOOMPOST: UNIEKE CADEAUS DOOR DE 
BRIEVENBUS
Ideaal in deze tijd: een origineel cadeau per post! Het assortiment van 
BloomPost bevat verse bloemen, toffe puzzels, luchtplantjes én droog-
bloemen, de trend van dit moment. Droogbloemen zijn duurzaam, ver-
welken niet en fleuren ieder interieur op. Tip voor creatievelingen: de 
BloomWoody. Op een mooi berkenschijfje kan de ontvanger de met de 
hand geselecteerde droogbloemen helemaal zelf stylen. Benieuwd naar 
andere brievenbuscadeaus van BloomPost? Bezoek de website of neem 
een kijkje op de Instagrampagina. 

HAPPY HOLIDAYS! 
7 CADEAUS WAAR JE ZÉKER PUNTEN MEE SCOORT

DE MOOISTE KERSTTAFEL OOIT DANKZIJ LIBBEY
Libbey vindt dat er altijd wel een reden is om het leven te vieren. Een in-
stelling die wij alleen maar kunnen omarmen! Libbey helpt jou graag een 
feestje te vieren met hoogwaardige glazen voor iedere gebeurtenis. Een 
stijlvol gedekte dinertafel, een craftbeer op de bank of een hippe cock-
tail; een glas uit de uitgebreide collectie van Libbey maakt het af. Al sinds 
1818  produceert Libbey tafelglas en inmiddels is Libbey wereldwijd actief 
met merken zoals Royal Leerdam. De glazen worden geproduceerd met 
aandacht voor het milieu en door continu te vernieuwen en te innoveren 
gaat Libbey met de tijd mee. Het luxe glaswerk is het perfecte cadeau 
voor iedereen die houdt van stijlvol en tijdloos. De glazen van Libbey zijn 
verkrijgbaar op Bol.com. 

PROOSTEN OP BIJZONDERE FEESTDAGEN MET 
BOBBY’S GIN
Alle cocktailliefhebbers verzamelen! Op zoek naar het ultieme cadeau 
dat nóóit teleurstelt? Van een fles Bobby’s Gin heeft zowel de gever als de 
ontvanger (dezelfde avond nog!) plezier. Bobby’s Dry Gin is een high-
end Schiedams gin-merk dat in 2014 is opgericht door Sebastiaan van 
Bokkel. Met zijn gin houdt hij het familierecept levend dat zijn Molukse 
grootvader Jacobus ‘Bobby’ Alfons ooit ontwikkelde. Bobby’s Dry Gin 
is een combinatie van acht Indonesische kruiden en specerijen, zoals 
kruidnagel, citroengras, kaneel en korianderzaad en deze zijn allemaal 
apart van elkaar gedistilleerd. Deze feestdagen maak je in een handom-
draai een heerlijke Bobby’s Sly Grin naar het recept van de prijswinnende 
cocktailshaker Alex Danger. Zijn sour cocktail bevat Bobby’s Gin, citroen, 
eigeel, prosecco, komkommerwater en zout en peper. Cheers! 

HET STRAKKE DESIGN VAN ICON010 
Je hoeft écht geen Rotterdammer te zijn om de producten van ICON010 
op je verlanglijstje te zetten. ICON010 is een initiatief van grafisch ont-
werper Rogier Hendriks: trotse Rotterdammer en al tien jaar eigenaar van 
ontwerpbureau Studio HERO. De collectie van ICON010 bestaat uit een 
kleurrijke sokkenlijn, luxe geurkaarsen, mokken, tote bags, onderzetters 
en posters. Architectonische Rotterdamse trekpleisters worden vertaald 
naar stijlvolle iconen. Het minimalistische lijnenspel en de goede kwali-
teit van de producten maken de items van ICON010 echte musthaves. 
ICON010 gaat uit van de kracht van de eenvoud, écht Rotterdams. Houd 
de website in de gaten, want binnenkort worden er ook prachtige wa-
terflessen (thermo) toegevoegd aan de collectie. 
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BULLDOG: EEN ZACHTE HUID, ÓÓK IN DE WINTER
Vind jij het ieder jaar ook zo lastig om een geschikt cadeau te vinden voor 
je broer, vader, opa, vriend of man? Zoek niet verder: Bulldog is natuur-
lijke huidverzorging ontworpen dóór mannen, vóór mannen. De Britse 
verzorgingslijn helpt alle mannen verzorgd en gestyled het nieuwe jaar 
in. Met de winter in aantocht kan de huid én baard wel wat extra liefde 
gebruiken. De baardolie van Bulldog maakt snor- en baardharen zacht 
en soepel en beschermt ze tegen de gure wind en lage temperaturen. Tot 
ziens vervelende jeuk, hallo natuurlijke glans! Voor het beste resultaat 
gebruik je de olie in combinatie met de 2 in 1 Beard Shampoo & Condi-
tioner en de baardbalsem. 

COCKTAILS SHAKEN MET KOOKPUNT
De kans zit er in dat we de feestdagen dit jaar (grotendeels) binnenshuis 
vieren. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we er niets bijzonders van 
kunnen maken. Integendeel! Een intiem kerstdiner maak je af met een 
feestelijke cocktail. Indruk maken op je gasten? Shake je cocktails zelf! 
Van margarita’s tot martini’s: met cocktailshaker Hepburn via Kookpunt 
serveer jij de lekkerste drankjes. De shaker van Turkse merk Nude is ge-
maakt van loodvrij kristal, wat ervoor zorgt dat de kleuren van de cocktail 
tijdens het shaken optimaal tot hun recht komen. De bovenkant is van me-
taal met een finish van gepolijst koper. Een échte eyecatcher! Prijs: €59,-

SCHELDEBROUWERIJ: ELKE SLOK EEN FEEST 
DANKZIJ DE KERSTBOX
Thuis de heerlijkste bieren van Scheldebrouwerij ontdekken was nog nooit 
zo gemakkelijk. Stel nu jouw eigen bierbox samen met de verschillende 
Scheldebieren en maak iemand blij met dit smaakvolle cadeau. De Kerst-
box is een Limited Edition box waarbij je zelf je favorieten kiest. Heb je 
liever een gekozen selectie door Scheldebrouwerij? Kies dan uit de ruime 
selectie voor bijvoorbeeld een bubbelbox, een fanbox of misschien wel 
een hopbox?! De boxen zijn verkrijgbaar vanaf € 21,95 in de webshop 
van Scheldebrouw

Cotazur  |  Oostzeedijk 272, Rotterdam  |  010 2250705  |  www.cotazur.nl

Geef de Cotazur beleving kado of geniet zelf 
van een heerlijk kerstmenu, thuis eenvoudig 
volgens instructies te serveren.

Bestel zo’n lekker menu voor je familie, 
personeel of zakenrelaties als kerstgeschenk. 
(zakelijke factuur mogelijk)

Op verzoek leveren wij heerlijke bijpassende 
wijnen tegen scherpe prijzen.

Bestellen kan via mail: hans@cotazur.nl of
whatsapp: 06 21 26 38 93
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BAMBAM
T R AV E L  S U I TC AS E
F U S I O N  T I M E
In dit leuke koffertje van BamBam 

vind je een prachtig bordje in de 

vorm van een leeuw, gemaakt 

van duurzaam bamboo. Daar-

bij zit er in het koffertje ook 

een bestekje van duurzaam 

bamboo. Wat een prachtig 

cadeau om te geven én te 

krijgen! 

€39,95 | www.bambam.nl

B . R . U . S . H .
Z E B R A  4 0 M M
We willen allemaal glanzend, pluisvrij en gepolijst haar als-

of je net van de kapper komt. De professionele haarstylist 

is handig met föhn en borstel maar de meeste consumenten 

missen deze vaardigheid en hebben ook nog eens de be-

perking dat ze hun eigen haar moet doen. Deze B.R.U.S.H. 

warmte borstel de perfecte tool voor jou!  

€79,95 | www.brush30-40.nl

B A M B A M
B A M B O O D I N N E R  S E T
Met deze vrolijke dinner set van BamBam wordt eten echt een feestje. De 

set is gemaakt van bamboo en bestaat uit een bordje, kommetje, beker 

en bestekje. De set heeft vrolijke prints in 

mooie gedekte kleuren. 

€19,95  | www.bambam.nl

B A M B A M
PICTURE FRAME
& INK INGIFTBOX
BamBam fotolijstje met daarnaast een lijst-

je voor de afdruk van een handje of voetje 

met inkt. Door het speciale papier wordt het 

handje of het voetje van je kindje niet vies, 

maar blijft er toch een mooie afdruk achter. 

Een prachtige herinnering voor later! 

€22,95 | www.bambam.nl

B A M B O O D I N N E R  S E T
Met deze vrolijke dinner set van BamBam wordt eten echt een feestje. De 

set is gemaakt van bamboo en bestaat uit een bordje, kommetje, beker 

en bestekje. De set heeft vrolijke prints in 

In dit leuke koffertje van BamBam 

vind je een prachtig bordje in de 

vorm van een leeuw, gemaakt 

van duurzaam bamboo. Daar-

bij zit er in het koffertje ook 

een bestekje van duurzaam 

bamboo. Wat een prachtig 

cadeau om te geven én te 

Binnen 20 minuten in slaap vallen. De be-

langrijkste belofte van Dodow was dat het 

gebruikers kon helpen binnen twintig minu-

ten in slaap te vallen. Het apparaat helpt je 

je ademhaling te reguleren, je hoofd leeg te 

maken en tot rust te komen. 

€49,90 | www.amazon.nl

DODOW

the frame 55 inch
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We hebben de neiging om ons te focussen op de mooie 
buitenkant, maar vergeten daarbij dat het essentieel is om 
daadwerkelijk lekker in je vel te zitten, zo legt de kliniek uit.  
Skin+Surgery Clinics gelooft in de kracht van samenwerking. 
Niet alleen tussen body & mind, maar ook de specialisten met 
verschillende expertises werken samen om de behandelingen 
naar een hoger niveau te tillen. Hooggekwalificeerde chirurgen 
en cosmetisch artsen, maar ook gepassioneerde huidtherapeuten 
en schoonheidsspecialisten zijn werkzaam in dezelfde kliniek. 
Een cosmetische ingreep kan worden gecomplementeerd met 
een huidbehandeling en een serum dat het effect accentueert. Zo 
is die stralende huid niet langer alleen weggelegd voor bekende 
bloggers of modellen. 

Skin+Surgery Clinics, met vestigingen in Bergschenhoek en Den 
Haag, behoort inmiddels tot een van de hoogst gewaardeerde 
cosmetische klinieken van Nederland. Een hecht team van 7 
gekwalificeerde artsen voert vooruitstrevende behandelingen uit 
op het gebied van injectables en plastische chirurgie. “Belangrijk 
vind ik dat er uitgebreid de tijd genomen wordt voor elke intake 
om de wensen en ook het achterliggende verhaal van een patiënt 
in kaart te brengen”, aldus topspecialiste en eigenaar dokter 
Thanya Tha-In. “De echte connectie met mensen miste ik in mijn 
werk als chirurg in het ziekenhuis. Het mooiste is om op zoek te 
gaan naar verdieping en schoonheid subtiel te accentueren. In ons 
concept komt dat allemaal aan bod. Door een specifieke band 
op te bouwen met mijn patiënten kan ik ook betrokken blijven 
tijdens het opstellen en het uitvoeren van een behandelplan en 
passend advies geven voor een optimaal herstel.”

S ki n +
Surgery
‘Echte schoonheid komt van binnen’. Skin+Surgery is niet 

zomaar een cosmetisch kliniek. Hoewel ze bekend staan 

om de mooie, natuurlijke resultaten en cosmetische chirurgie 

van het allerhoogste niveau, onderscheiden ze zich ook 

door hun prachtige filosofie. ‘Wij geloven dat innerlijk 

welzijn en uiterlijke schoonheid hand in hand gaan. Pas als 

je lichaam en geest in balans zijn, verover je met je glimlach 

de hele wereld.’ 

BEWUST VAN JE EIGEN UITERLIJK
Momenteel is het drukker dan ooit in de kliniek. We hebben nog nooit 
zo vaak naar onszelf gekeken als in deze tijd. En dan hebben we het niet 
over kijken in de spiegel, maar het zien van jezelf in je beeldscherm tij-
dens het videobellen voor werk of met familie. Normaal gesproken stond 
je even voor de spiegel tijdens het doen van je haar en make-up.  En we 
hebben allemaal die speciale ‘spiegel-blik’, waarmee we ons het knapst 
voelen. Nu staren we ineens dagelijks naar onszelf via een beeldscherm. 
Plotseling ben je je bewust van je mimiek tijdens een discussie of lachbui. 
En dan merk je dat je je begint te storen aan bepaalde aspecten. De 
bedenkelijke fronsrimpel lijkt dieper geworden, of de lachrimpels rondom 
je ogen vallen meer op. Wellicht heb je het idee dat je huid wat dof is en 
wel een glow kan gebruiken. Of de wallen onder je ogen zijn donkerder 
en dieper geworden en dat valt je nu ineens op.

GEEN QUICK FIX, MAAR LANGDURIG RESULTAAT
‘Er wordt in onze kliniek niet gestreefd naar een zogenoemde ‘quick fix’, 
maar juist een langdurig resultaat waarbij de cliënt zich weer comfortabel 
voelt in zijn of haar eigen lichaam.’ De specialisten hebben dan ook 
aandacht voor het verhaal achter de persoon. Of het nu gaat om een 
behandeling met injectables of een ooglidcorrectie. Samen wordt er 
gewerkt aan een behandelplan dat aansluit op ieders wensen. ‘We 
vinden dat jij uniek bent en dat jij het verdient om jezelf te zijn. Pas dan 
straal je als nooit tevoren’.
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THE DR.THA-IN SIGNATURE LIFT
Naast de bekende Botox en fillers is Skin+Surgery toonaangevend als het 
gaat om cosmetische ingrepen als de boven- en onderooglidcorrectie, de 
facelift en buccaal vetverwijdering. Zo is dokter Thanya inmiddels bekend 
om haar ‘Signature Lift’, een unieke behandeling waarin alle specialismes 
van Thanya samenkomen. Thanya heeft jarenlange ervaring op het 
gebied van gelaatschirurgie en heeft inmiddels ruim 1500 ingrepen 
uitgevoerd. Ze opereert dagelijks en weet precies welke behandeling bij 
welke wensen of problemen past. 
 
De Dr. Tha-In Signature Lift combineert al haar ervaring en expertise dan 
ook in één ingreep. Hiermee kunnen meerdere probleemgebieden worden 
aangepakt en optimale, langdurige resultaten worden bereikt. Dr. Tha-In 
Signature Lift omvat een volledige deep plane facelift, liposuctie met het 
liften van de hals en buccaal vetverwijdering. Deze laatste behandeling 
is gericht op het verminderen van de zogenoemde hamsterwangen en 
wordt alleen door dokter Thanya in Nederland uitgevoerd. De Signature 
lift komt met een volledige nazorg pakket met medicatie, steunbanden en 
bindweefselmassages tot drie maanden na de ingreep. Want ook daar 
gaat de kliniek net even een stapje verder.

BEWUSTWORDING EN MINDSET NET ZO 
BELANGRIJK ALS DE INGREEP ZELF
‘Zo kijken we ook altijd naar de beweegredenen van de cliënt. Het gaat 
er niet om dat je aan het algemene schoonheidsideaal voldoet, maar om 
wat je ziet wanneer je in de spiegel kijkt. ‘Je hebt maar één leven en je wilt 
elke dag trots zijn op wie je bent’, aldus dokter Thanya ‘Bewustwording en 
mindset zijn net zo belangrijk als de behandeling zelf.’ 

Om die reden is er ook aandacht voor de innerbeauty. De kliniek geeft 
graag advies op het gebied van yoga&meditatie, ademhaling of voeding 
& detox. ‘We hebben de neiging ons te focussen op de mooie buitenkant, 
maar vergeten daarbij dat het essentieel is om daadwerkelijk lekker in 
je vel te zitten’. Een bezoek aan één van de klinieken van Skin+Surgery 
Clinics is even een moment voor jezelf. Een plek om je verhaal te vertellen, 
om op adem te komen of om er gewoon even te zijn en je mooi te voelen. 
Schoonheid is hoe je je vanbinnen voelt en je het weergeeft in je ogen. 
‘Wij zijn tevreden als jij weer zelfverzekerd in de spiegel kunt kijken. Niets 
houdt je dan nog tegen om je dromen waar te maken’.

SKIN + SURGERY

WWW.SKIN-SURGERY.NL

LEEUWENHOEKWEG 4

2661 CZ BERGSCHENHOEK

INFO@SKIN-SURGERY.NL

010-3105620

ROZENSTRAAT 1A

2565 SG DEN HAAG

INFO@SKIN-SURGERY.NL

070-2002070

LAAN VAN MEERDERVOORT 677

2564 AC DEN HAAG

INFO@SKIN-SURGERY.NL

070-2002070

ONNO’S FAVOURITES
IN EEN KERSTPAKKET

Twee Michelinsterren chef Onno Kokmeijer is van 
start gegaan met de verkoop van zijn Favourites 
Bags. Twee soorten tassen gevuld met een luxe 
selectie borrel producten.

Onno’s Favourite Bag is de pefecte manier om een uitgebreide 
borrel op tafel te zetten. De tas bevat een unieke selectie produc-
ten die ik zorgvuldig heb geselecteerd. Bij het samenstellen van de 
tas heb ik gekozen voor producten van de hoogste kwaliteit en van 
lokale ondernemers, waar ik zelf graag mee aan de slag ga. Het 
zijn de hoogwaardige producten zoals Brandt & Levie’s ambachte-
lijke droge worsten, koudgerookte Noorse zalm en selecties noten 
van Gotjé, die deze tas zo bijzonder maakt. Daarnaast bevat de tas 
ook nog een van mijn eigen recepten, die je zal helpen een heerlijk 

gerecht te maken met een aantal producten uit de box. 

- Onno

De tassen zullen op de onderstaande data worden geleverd. Wordt er 
geen voorkeursdatum opgegeven bij de bestelling, dan wordt de tas op 
de eerst volgende bezorgdatum geleverd. 
• 17 december
• 22 december

www.onnokokmeijer.com
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THE SEO TRENDS
VAN 2021
Het jaar 2020 is bijna voorbij en de trendlijsten springen als 

paddenstoelen uit de grond. Dat is ook niet zo gek, want 

Google gaat de SEO-algoritmes weer eens op de schop 

nemen in 2021. Goed voorbereid starten in 2021? Maak 

jouw website vindbaar in de zoekmachines! Wij hebben de 

belangrijkste trends voor je op een rij gezet. 

TREND 1: MOBILE FIRST? WE LIVE IN A MOBILE 
ONLY WORLD!
Waar we eerst zaten te computeren achter onze desktop, leven we nu in 
een tijdperk waarin we bijna alles via onze smartphone opzoeken. Moet jij 
ook weleens volledig inzoomen op je mobiel om iets te kunnen lezen? Het 
komt nog vaak genoeg voor dat websites niet ‘mobielvriendelijk’ zijn. In 
2021 kan dit écht niet meer! Dit is namelijk niet alleen ontzettend irritant voor 
de websitegebruikers, ook zoekmachines pikken deze negatieve pagina-
ervaring op. Wanneer zoekmachines van mening zijn dat (meerdere) 
gebruikers een slechte pagina-ervaring hebben, zakt je website lager in 
de zoekresultaten. Zelf checken? Bekijk of je afbeeldingen snel laden, goed 
zichtbaar zijn en of er geen knoppen wegvallen. 

TREND 2: LOKALE ZICHTBAARHEID
Zoals we al in de eerste trend hebben besproken, worden er steeds 
meer zoekopdrachten via een mobiel uitgevoerd. Doordat je telefoon 
op dat moment jouw exacte locatie weet, laat Google de lokale 
bedrijven zien die het beste aansluiten op jouw zoekopdracht. Ben jij in 
Rotterdam en zoek je naar het woord ‘marketeer’? Dan zal Google jou 
marketingbureaus uit Rotterdam tonen. Lokale SEO is dé toekomst! 

TREND 3: KWALITEIT BOVEN KWANTITEIT 
Langere SEO-artikelen? De gedachte bij velen is dat, als je maar 
vaak genoeg schiet, je vanzelf wel een keer scoort. Waar je vroeger 
inderdaad je website kon overladen met korte pagina’s om te scoren 
op zoekwoorden, kun je Google nu echt niet meer om de tuin leiden. 
Zorg er dus voor dat je écht kwaliteit aanbiedt. De lengte van de tekst 
zegt namelijk niets over de kwaliteit of vindbaarheid. Het is voornamelijk 
belangrijk dat je echt iets te vertellen hebt en dat de content makkelijk 
te lezen is. Vermijd overbodige herhalingen en oersaaie, informatie-loze 
artikelen! 

TREND 4: FAKE NEWS, FAKE FACTS EN FAKE 
STATEMENTS 
We hebben meer dan ooit behoefte aan betrouwbare informatie. 
Tegenwoordig is er veel onjuiste informatie op het web te vinden. Om 
te voorkomen dat fake news én complottheorieën de boventoon gaan 
voeren, willen Google, Bing en andere zoekmachines dit aanpakken 
door te filteren op betrouwbaarheid van informatie. Stel, je hebt een 
website met alleen maar schattige kattenfilmpjes, dan komt er weinig 
betrouwbaarheid aan te pas. Maar wanneer je een bedrijf in de 
medische of financiële sector hebt, is betrouwbaarheid een must. Deze 
bedrijven kunnen de EAT-score op peil houden door in te zetten op de 
betrouwbaarheid van hun website. 

TREND 5: WEBSITE SNELHEID
Snel, sneller, snelst. Snelheid ís en zál altijd een ding blijven. Meer dan 
enkele seconden wachten? Daar hebben maar weinig mensen geduld 
voor. Mensen verwachten in een korte tijd resultaat te zien. Als een 
website snel laadt, is de kans groter dat bezoekers langer op je website 
blijven scrollen. Bij een langzame website haken niet alleen gebruikers 
af, maar ook Google is dan not amused! Voorkom ‘straffen’ van Google 
- welke van invloed zijn op je posities - en optimaliseer de laadsnelheid 
van je pagina. Zo verlies je geen klanten en houd je Google te vriend! 

We dare you to try! Hulp nodig bij het toepassen van deze tips? Neem 
dan contact met ons op. Wij kijken graag met je mee! 

THE DARE COMPANY

OOSTZEEDIJK 90, 3063 BG ROTTERDAM

010 522 33 32

INFO@THEDARECOMPANY.COM

WWW.THEDARECOMPANY.COM
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Exclusieve wijn met een persoonlijk verhaal? 

Die haal je voortaan uit je eigen wijnvat. Bij 

Koop Een Vat kies je een wijnboer die je helpt 

bij het samenstellen van jouw unieke wijn. De 

kleur, de druif en de tijd op het vat: jij bepaalt! 

Volg hoe jouw wijn zich ontwikkelt in de kel-

der bij de wijnboer. Laat je meevoeren op een 

wijnreis waarin jij van begin tot eind betrokken 

blijft: van het plukken van de druiven tot de 

eerste slok wijn uit eigen fles.  

KOOP EEN VAT: 
UNIEKE WIJN UIT JE EIGEN VAT
Een bijzondere beleving van blenden tot bottelen

JIJ BEPAALT
Het is de stiekeme droom van iedere wijnliefhebber: een eigen vat. Het 
bijzondere aan een persoonlijk wijnvat is dat jij van a tot z de touwtjes 
in handen hebt. Dat begint al bij het selecteren van één van de twaalf 
wijnmakers in binnen- en buitenland, ieder met een eigen verhaal en 
werkwijze. Drink jij het liefst wijn uit Spanje, Italië, Oostenrijk, Frankrijk, 
Duitsland of juist van eigen bodem? Samen met een ambachtelijke 
wijnboer uit een regio naar wens bepaal jij de kleur, druif, rijptijd en dus 
de uiteindelijke smaak van de wijn. Jouw vat, jouw keuze. 

BIJZONDERE BELEVING 
De wijnboer gaat voor je aan de slag en houdt je op de hoogte vanaf 
het blenden tot het bottelen. Mis geen moment van de ontwikkeling van 
jouw wijn en geniet vanuit huis van filmpjes en foto’s van het plukken van 
de druiven, vatmonsters en updates vanuit de wijnkelder. Wil je jouw vat 
‘live’ bewonderen en je wijn vast proeven? Jouw vat is een goed excuus 
voor een wijnreis. Je bent van harte welkom bij de wijnmaker die je graag 
een rondleiding geeft en alles over jouw vat vertelt. Sommige wijnboeren 
hebben zelfs een B&B, zodat je kunt overnachten tussen de wijnvelden.
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SAMEN OP WIJNAVONTUUR
Het is zo ver: de wijn wordt gebotteld! Na een intensief proces waarin 
jij de smaak hebt bepaald, wil je daar natuurlijk ook de credits voor. 
Bepaal zelf wat er op de fles komt te staan. Een persoonlijk etiket maakt 
het bijzondere verhaal compleet. Eén wijnvat is goed voor driehonderd 
flessen kwaliteitswijn. Liever samen op wijnavontuur? Ga dan voor een 
vriendenvat en geniet van dertig flessen per persoon. Met maximaal tien 
vrienden proost je met elkaar op jullie eigen vat. 

OVER KOOP EEN VAT
Koop een Vat is in 2020 opgericht door het stel Thomas Luberti en Femke 
Luberti-Landman en hun vriend Frits van der Bijl. De drie Rotterdammers 
hebben een achtergrond in food marketing (Thomas), e-commerce (Frits) 
en communicatie (Femke). Thomas: “We zijn alle drie wijnliefhebbers en 
houden van de verhalen achter de wijnen. Met Koop Een Vat willen we 
meer beleving rondom wijn creëren en wijnmakers en wijnliefhebbers aan 
elkaar verbinden.”

KOOP EEN VAT

PRIJS: VANAF €9,95 PER FLES EN €2.985 PER VAT

WEBSHOP: WWW.KOOPEENVAT.COM/SHOP/

WEBSITE: WWW.KOOPEENVAT.COM/

E-MAIL: INFO@KOOPEENVAT.COM 

FACEBOOK & INSTAGRAM: KOOPEENVAT

Al 88 jaar is Bastiaans bekend om vakmanschap, prima service 

en modieuze kwaliteits monturen. Ook voor de gezondheid 

van uw ogen bent u hier op het juiste adres. We spreken met 

Eigenaar Frank Heusdens over Bastiaans optiek.

Ooggezondheid , wat moet ik me daarbij voorstellen ?

Frank: ‘Iedereen mag zich opticien noemen en brillen en contact-

lenzen aanmeten! Wij werken alleen met gediplomeerde opticiens 

en contactlens specialisten. Ook ben ik als optometrist bevoegd om 

een oogheelkundig onderzoek uit te voeren. Eventueel wordt dit 

met een oogarts overlegd.’

Wat betekent dat in de praktijk?

Frank: ‘Buiten de kwalitatief betere oogmeting kunnen wij de 

ogen onderzoeken op oogziektes (screening) en eventueel doorver-

wijzen. Door een samenwerkingsverband met het oogziekenhuis, 

bent u sneller aan de beurt.

Maar heeft u daarnaast ook een “gewone” optiek?

Frank: ‘Ik zou het niet gewoon willen noemen. Wij leveren veelal 

ambachtelijk vervaardigde monturen gemaakt van duurzame ma-

terialen met op maatgemaakte gepersonaliseerde brillen glazen.’

Kan men ook voor contactlenzen bij u terecht?

Frank: ‘Sinds 1971 meten wij hier al contactlenzen aan. Buiten onze 

ervaring volgen wij de ontwikkelingen op de voet zodat u de best 

beschikbare contactlenzen aangemeten krijgt! Want ogen zijn 

kwetsbaar en zeer waardevol .

www.bastiaansoptiek.nl  Oudedijk 141-143 | 3061AA  Rotterdam | T 010-4122327

Welkom bij Bastiaans 
Oogadviseur in Rotterdam Kralingen!
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COCOONEN BIJ ROOMPOT: 
INSPIRATIE VOOR DE ULTIEME STAYCATION
Geniet samen van de mooiste vakanties in eigen land

In een druk bestaan verlang je naar cocoonen: relaxen in je eigen bubbel. Zeker aan het eind van een bewo-

gen jaar is een ontspannende vakantie meer dan welkom. Even op adem komen zonder tijdsdruk en ver-

plichtingen en terug naar waar het écht om draait: genieten van en met elkaar. Heb jij zin in een romantische 

get-a-away met je partner of ben je toe aan gezelligheid met het hele gezin? Bij Roompot beleef je een 

zorgeloze staycation. Van luxe vakantiewoningen en knusse lodges tot duurzame tiny houses die volledig 

biobased en circulair zijn ontworpen: de accommodaties bieden kwaliteit in elke klasse. Met keuze uit heer-

lijke verblijven voor ieder budget en voor alle leeftijden zit jouw droomvakantie in eigen land er altijd tussen.

ROOMPOT BEACH RESORT NIEUWVLIET-BAD
Met het gezin opladen aan zee? Midden in de duinen van Nieuwvliet-
Bad vind je beach lodges waar je op slechts driehonderd meter van 
het strand kan overnachten. In het ruime én instagramwaardige Beach 
Resort Nieuwvliet-Bad voelen jong en oud zich direct thuis. Een houten 
vlonderpad voert je vanuit het resort zo naar het brede strand waar het 
water lange tijd ondiep is. Zandkastelen bouwen, krabbetjes vangen en 
rondbanjeren met een emmer en een schepje: de allerkleinsten kunnen 
hier hun lol niet op. Ook voor volwassen vakantiegangers is Beach 
Resort Nieuwvliet-Bad de ultieme staycationbestemming. Langs het 
strand loopt een kilometerslang wandel- en fietspad. Huur bij het resort 
een (elektrische) fiets en maak een ontspannende tocht langs de kust 
naar Sluis of Cadzand, twee typisch Zeeuws-Vlaamse stadjes waar het 
bourgondische leven voorop staat. 

ROOMPOT QURIOS ECO GREVELINGENSTRAND
Direct aan het Grevelingenmeer, verscholen in natuurgebied de Kabbe-
laarsbank, ligt het resort Roompot Qurios Eco Grevelingenstrand. Het is 
de perfecte plek om even helemaal bij te komen van het drukke leven. In 
de rustige omgeving geniet je van de natuur op z’n best én het allernieuw-
ste op ecologisch gebied. Op vakantie zonder dat het je ontbreekt aan 
comfort en tegelijkertijd je ecologische voetafdruk minimaliseren? Dan is 
een verblijf in een van de dertig zelfvoorzienende ECO-cottages aan de 
rand van het meer iets voor jou. De tiny houses zijn ontworpen volgens 
een uniek concept dat biobased en circulair is. De lodge is volledig met 
natuurlijke materialen afgewerkt en ingericht. Zo is gebruikgemaakt van 
door Staatsbosbeheer beschikbaar gesteld hout en zijn de huisjes geïso-
leerd met hennep. Het huis van de buren staat ver genoeg om je volledig 
vrij te voelen en de verbinding met de natuur op te zoeken. Door de grote 
glazen pui wordt buiten ook een beetje binnen. Bovendien heb je vanaf 
je terras vrij uitzicht over het rustgevende Grevelingenmeer. Heb je wat 
behoefte aan actie? Het Noordzeestrand en het Grevelingenmeer zijn 
heerlijke plekken om te kitesurfen, te windsurfen en te snorkelen. Goed 
om te weten: met een béétje geluk spot je hier de heuse ‘huiszeehond’!
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DUINRESORT DUNIMAR
Als je niet naar Zuid-Europa kan, haal je Zuid-Europa toch hierheen? In 
Duinresort Dunimar in Noordwijkerhout waan je je in mediterrane sferen. 
Hier vind je ruime vakantievilla’s zoals je die tegenkomt op Ibiza. Met 
80 m2 en drie kleurrijke slaapkamers is er genoeg plek voor het hele 
gezin. En goed nieuws: je trouwe viervoeter is ook van harte welkom om 
vakantie te vieren in Duinresort Dunimar. Een verblijf in het kleinschalige 
resort in de bollenstreek roept het ultieme vakantiegevoel op. Begin de 
dag goed met verse broodjes van de minimarkt. Op het terras van je villa 
aan het water geniet je – met een dikke trui aan - in alle rust van een 
welverdiende staycation. Op naar het strand! Op nog geen vijf kilometer 
van het resort kun je lekker uitwaaien, een ontspannende wandeling 
langs de kust maken of natuurlijk neerploffen bij een van de strandtenten. 
Fietsen, hardlopen, surfen, zeilen, varen én vissen doe je om de hoek 
van het resort. Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Noordwijk 
aan Zee, de Waterleidingduinen, het Nationaal Park Mennemerland en 
de Kagerplassen. Hier heb je alle ruimte om je outdoorleven een flinke 
boost te geven. 

ROOMPOT BUITENHOF DOMBURG
Vakantie vieren aan de Zeeuwse kust? Het luxe Buitenhof Domburg is de 
perfecte plek om met het hele gezin te ontsnappen aan de alledaagse 
drukte. Rust en ruimte zijn gegarandeerd tijdens een verblijf in de elegante 
villa’s en landhuizen met tuin. Tegelijkertijd hoeven jong en oud zich 
hier niet te vervelen. Kinderen kunnen zich vermaken in het zwembad 
of de speeltuinen. Zin in een sportieve activiteit met hele gezin? Kies 
voor een potje minigolf, een middagje bowlen of een familietoernooi 
op de tennisbaan. Natuurlijk valt er in de omgeving ook genoeg te 
ontdekken. Vanaf Roompot Buitenhof Domburg loop je in een paar 
minuten naar het schilderachtige Domburg of het strand. Na een actieve 
dag kom je volledig tot rust in het Kuur & Beautycentrum. Hier vind je 
zwembaden, sauna’s en bubbelbaden en kan je terecht voor massages 
en schoonheidsbehandelingen. 

ROOMPOT WATER VILLAGE
Op naar het Zeeuwse Kamperland! Bij het instagramwaardige Roompot 
Water Village geniet je zorgeloos én milieubewust van een luxe stayca-
tion. Verblijf in een van de eco-vriendelijke vakantiewoningen aan het 
water zonder in te leveren op comfort en kwaliteit. Het resort is volledig 
autovrij, zodat je op een fijne plek van je privacy en rust kunt genieten. 
Dankzij het speciale warmtepompsysteem worden de moderne lodges zo 
duurzaam mogelijk verwarmd. Met het Banjaardstrand op loopafstand 
sta je binnen no-time met je voeten in het zand. Wist je dat dit één van 
de tien schoonste stranden van het land is? Wel zo fijn tijdens een strand-
wandeling, het zoeken naar schelpen of het bouwen van een zandkasteel 
met het hele gezin. Maak een dagtocht naar het Nationaal Park Ooster-
schelde waar je zeehonden, bruinvissen en vogels kunt spotten. Zin om 
Zeeuwse cultuur te snuiven? Tripjes naar het pittoreske Veere en Zierikzee 
zijn aanraders.

VOOR MEER INFO & RESERVERINGEN

WWW.ROOMPOT.NL
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C L A R I N S
E X T R AF I R M I N G E N E R G Y
Extra-Firming Energy is ontwikkeld dankzij de 35 jaar ervaring 

en expertise van Clarins op het gebied van huidversteviging. 

Deze innovatie biedt superkrachten aan de huid van vrouwen 

en wordt versterkt door het nieuwe ingrediëntencomplex van 

Clarins, dat is ontwikkeld door superfruit dat de huid opnieuw 

laten stralen €87,- (50ml) | Verkrijgbaar vanaf 15 februari in 

de luxe parfumerie of op www.clarins.com 

Een doeltreffende anti-aging essence die di-

rect een verzachtend en gladmakend effect 

op de huid heeft. Dankzij een bron van anti-

oxidanten is de huid beter in staat zich tegen 

het verouderingsproces te verdedigen. Daar-

naast neemt bij regelmatig gebruik de diep-

te van lijntjes en rimpels af. €135,- (50ml) | 

Verkrijgbaar bij de luxe parfumeriezaken en 

geselecteerde schoonheidssalons.

Een fris, elegant en rijk bloemenbouquet met een basis 

van frisse houtnoten Een klassiek, elegant en rijk bloe-

menbouquet komt je tegemoet bij de 

eerste ontmoeting met het parfum. 

Je wordt verleid door rozen en 

fresia’s, terwijl Siciliaanse ber-

gamot een frisse noot toe-

voegt. €125,- (100ml) 

| www.arianeinden.com

CLARINS  GENTLE RENEWING

CLEANSING MOUSSE
Gentle Renewing Cleansing Mousse is geschikt 

voor elk huidtype. Dankzij het tamarinde extract, 

dat AHA bevat, wordt de huid zachtjes geëxfoli-

eerd en ziet ze er stralender en gezonder uit.

€29,50 (150 ml) | Verkrijgbaar vanaf 25 januari 

in de luxe parfumerie of op www.clarins.com

THAT’SO  ON THE GO DARK
That’so spraytan  is ongeëvenaard goed en zorgt dat 

je er sunkissed uitziet, de perfecte kleur! Daarnaast 

verzorgt het de huid, is het geurloos en sprayt het door 

een gepatenteerd systeem prachtig egaal. Nooit meer 

hinderlijke vlekken, een oranje kleur of zwarte puntjes 

in je poriën. Het perfecte product voor een verant-

woorde bruine teint. €26,- (125ml) | www.thatso.nl

LOUIS WIDMER  SELFTAN LOTION
DHA (dihydroxyaceton) kleurt het bovenste deel 

van de hoornlaag en geeft de huid een natuurlijke, 

bruine teint. Doordat de DHA gedeeltelijk is inge-

kapseld, krijgt de huid een uniforme zomerse kleur. 

Aloë vera en vitamine E zorgen voor extra hydra-

tatie. (Vitamine E is een antioxidant en beschermt 

de huid)  €14,32 | www.louis-widmer.com

ARIANE INDEN
WOMAN BASIC EAU DE PARFUM

B E R G M A N
BEAUTY CARE
VITAMIN A ESSENCE

B E R G M A N
BEAUTY CARE
VITAMIN A ESSENCE

menbouquet komt je tegemoet bij de 

eerste ontmoeting met het parfum. 

Je wordt verleid door rozen en 

fresia’s, terwijl Siciliaanse ber-

gamot een frisse noot toe-

| www.arianeinden.com

TEAM DR. JOSEPH
REUSABLE BAMBOO PADS
Verwijder make-up met de RE-USABLE BAMBOO PADS. 

Deze natuurlijke, herbruikbare bamboo pads zorgen voor het 

verwijderen van onzuiverheden en make-up en zijn extreem 

zacht voor de huid. De pads 

zijn goed voor de huid én het 

milieu. Bamboevezels staan 

bekend om hun antibacteriële 

eigenschappen. €45,- 

| www.carecosmetics.nl

NUFACE 
BREAK THE ICE TRINITY
Speciaal voor de feestdagen is NuFACE Break The Ice Tri-

nity in een stralend jasje gestoken. Dit microstroom beauty 

device zorgt bij een dagelijks gebruik van slechts 5 minu-

ten voor een betere gezichtscontour, huidtoon  en  vermin-

derde rimpels, waardoor je er stralender en jonger uitziet. 

€332,10 |www.mynuface.nl

NUFACE
BREAK THE ICE FIX

D E R M A L O G I C A
OUR BEST + BRIGHTEST
Verhelder, egaliseer en hydrateer de huid. Deze limited 

edition giftset bevat 3 van onze bestsellers: onze #1 exfoli-

ant en moisturizer en een krachtig vitamine-c serum. Skin 

Smoothing Cream (50 mL) full size, Daily Microfoliant (13 

g) travel size en BioLumin-C Serum (10 mL) travel size. 

€72,- | www.dermalogica.nl

ZO SKIN HEALTH
I N S T A N T
PORE  REF INER

NuFACE FIX Break The Ice Limited 

Edition is hét  microstroom device 

die de zichtbaarheid van fi jne lijn-

tjes en rimpels rond de ogen, lippen 

& het voorhoofd vermindert. Ge-

bruik hem slechts 3 minuten voor di-

rect resultaat en je zult  schitteren 

tijdens het kerstdiner. 

€169,95 | www.mynuface.nl

Instant Pore Refi ner van ZO Skin Health is een lichtge-

wicht serum dat zorgt voor minder zichtbare poriën. 

De formule normaliseert talgproductie en vermindert 

olie op het huidoppervlak, wat het glimmende effect 

tegengaat en zorgt voor een matte fi nish. €63,95 | 

Verkrijgbaar bij de erkende behandellocatiesVerkrijgbaar bij de erkende behandellocaties

Onze meest verkocht exfoliant verpakt in een feestelijke 

geschenkset. Deze milde exfoliant op basis van Rijstextrac-

ten wordt geactiveerd met water. Hierdoor komen Papaja, 

Salicylzuur en Rijstenzymen vrij, die op zachte wijze dode 

huidcellen verwijderen. De huid voelt onmiddellijk zachter 

en frisser aan.  €17,- | www.dermalogica.nl

DERMALOGICA

T R AV E L 
B R I G H T

BREAK THE ICE FIX
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DEUTZ 
BRUT
CLASSIC
CHAMPAGNE

Deutz Brut Classic Champagne  heeft een elegante, fi jne 

mousse. De frisheid van de Chardonnay voegt zich mooi 

samen met de rijke smaak van de Pinot Noir tot een volle 

wijn met mooi geïntegreerde aroma’s en een zijden struc-

tuur. De wijn is mooi rond met een intense fruitige afdronk. 

Deze Deutz Brut Classic heeft 90/100 Parkerpunten ge-

kregen! Vanaf €39,95  | www.wijnmeisje.nl

BOMBAY BRAMBLE
BUBBLE PUNCH 
Meng Bombay Bramble, de thee, het appel-kersensap en 

ginger ale in een pot of kom. Vul een  punch  bowl met 

ijsblokjes en het fruit (in schijfjes of blokjes). Voeg vervol-

gens de drankenmix toe, enkele blaadjes basilicum en 

roer voorzichtig om. €25,99 | Verkrijgbaar: Gall & Gall 

en andere slijterijen

PRIMITIVO DI MANDURIA

Dit is een krachtige maar elegante wijn. 

In geur en smaak rijpe bessen en pruimen 

maar ook confi ture en iets van de houtrij-

ping. De krachtige smaak wordt aangevuld 

met kruiden en specerijen en afgerond met 

een zwoel karakter. Deze 'goddelijke' Primi-

tivo wordt ook graag gedronken in het Va-

ticaan! Vanaf €18,06 | www.wijnmeisje.nl

Bottega Gold Prosecco heeft een bril-

jante, transparante tint met fi jne bubbels. 

Mooie neus van steenvruchten met een 

tropische toon.   Smaken van verse en 

frisse vruchten waaronder appel, peer 

en ananas. In de mond is wijn zacht, har-

monieus en elegant, met een slanke body 

en met een levendige maar evenwichtige 

zuurgraad. Vanaf €23,79  | 

www.wijnmeisje.nl en www.bijenkorf.nl

Dit is de parel onder de Chianti Classi-

co’s. Intens robijnrode kleur. Rijke en com-

plexe neus, die doet denken aan rijp rood 

fruit, kruiden en zoete tonen van vanille. In 

de mond is het volumineus, met gestructu-

reerde, merkbare tannines met een lange 

en aanhoudende afdronk. 92/100 punten 

James Suckling.

Vanaf € 23,45 | www.wijnmeisje.nl

Dit is de parel onder de Chianti Classi-

co’s. Intens robijnrode kleur. Rijke en com-

plexe neus, die doet denken aan rijp rood 

fruit, kruiden en zoete tonen van vanille. In 

de mond is het volumineus, met gestructu-

reerde, merkbare tannines met een lange 

en aanhoudende afdronk. 92/100 punten 

James Suckling.

Vanaf € 23,45 

BROLIO       CHIANTI
CLASSICO RISERVA DOCG 2017

B A R O N E   R I C A S O L I

BOTTEGA GOLD
P R O S E C C O

P A P A L E
' L INEA ORO' DOP 
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